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Від Редакційної Комісії. 

Коли було надруковано перший аркуш сього Російсько- 
Українського Словника, який був остаточно оброблений до 
друку д-ром М. ГАЛІНИМ, і сам д-р Галін від‘Тхав з України 
з Червоним Хрестом за кордон, то для керування 
далі виданням словника Наркомздрав У. С. С. Ф. Р. (1919 р.) 
запросив окрему комісію в складі таких осіб: проф. О. Кор- 
чак-Чепурківський, проф. Є. Черняхівський, проф. А. Стар- 
ков, проф. Г. Писемський, д-р 10. Меленевський, д-р А. Ко- 
лссиицький, д-р І. Кореневич і д-р О. Антоновська. Комісія 
ця за голову обрала проф. Корчак - Чепурківського, а за се¬ 
кретаря. д-.рз. Крреневича. При дальших роботах своїх, коли 
завдання комісії поширились, вона була поповнена запрошен¬ 
ням д-фа -мед. Ф. Омельченка та д-ра филол. Грицака. ). 

Спочатку комісії було поставлене дуже тісне й обме¬ 
жене завдання: розглянути* матеріял. який зістався від д-ра 
Галіна, з беку техничного пристосування його до друку й 
можливости як найскорше його видати. Бажання як найскор- 
ше випустити „Словник- у світ було давнім, пекучим і спіль¬ 
ним для всіх працьовників над збіранням, порядкуванням й 
виданням словника, і згідно йому одному, комісія підгото¬ 
вила другий та третій аркуш словника, не роблючи майже 
ніяких змін в сістемі, якої тримався д-р Галін. Але жит¬ 
тьові обставини, які полягали в умовах друку, не сприяли 
скорому друкуванню. Одночасне ж, коли комісія більш ознайо¬ 
милась з матеріялом та його впорядкуванням, вона побачила, 
що не тільки з боку техничного, але й по суті складений 
матеріял не був задовольняючим, і що той час, який завдя¬ 
ки затяжці в друкуванню був в розпорядженні комі¬ 
сії, можна було при напруженні її праці скористати 
на поліпшення складу словника. Хоч комісія визнавала не- 

*) Алеж, згідно життьовим умовам, реально постійна праця проводи¬ 
лась у складі цих співробітників: Корчак-Чепурківського, Колесницького, 
Черняхівського. Меленевського, Кореневича та Антоновської. 
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зручним в відсутности д-ра Галіна робити скільки-небудь значні 
зміни в словникові, але вона не могла зоставити сістему 
складання словника в незмінному стані, як не визнала 
забороненим для себе доповнювати слова й викидати 
де - які з них. Одне все ж таки зосталось для неї 
незмінним: згідно визнанню автора словника д-ра Га¬ 
ліна, що словник є тільки збіркою „матеріялів для медич¬ 
ної термінології4*, комісія зоставляла усі слова, про які 
були в словникові вказівки джерел, відкіля вони взяті. Не 
могла пройти комісія мимо необхідности, аби словник кош¬ 
тував як найдешевше, і тому знов таки виникала потреба — 
впорядкувати „матеріяли* в більш стислу форму. До скоро¬ 
чення ж спонукала комісію ще инша неволя: обмежена кіль¬ 
кість паперу, фарб для друку та инших техничних та ма¬ 
теріальних речей невміру утруднювали можливість друку¬ 
вання книжки великого розміру; а крім того, взагалі всяке 
ускладнення справи при змінливих умовах істнуваиня ін¬ 
ституцій, які допомогали цьому виданню, загрожувало тим, 
що словник міг і зовсім не побачити світу. Керуючись ви¬ 
щезазначеними провідними думками, комісія вжила деяких 
змін в сістемі впорядкування, а почасти і в самому складі 
слів в тих матеріалах до словника, що були залишені д-ром 
Галіним. Ось ці зміни: 

1. викинуто: а) слова, які на українській мові тільки 
цілком повторюють (навіть однозгучні) російську, або иншу 
чужеземну назву, а окремої української назви не мають; 
пр. гигиена — гигиєна; провизор —■ провизор; б) слова, як» 
раз зазначені з російської мови, а вдруге з латинської. Поза- 
як самим автором в його передмові (див. далі) зазначено, 
що матеріял подано в московському абетному порядку, то 
такі слова залишилися тільки на тім місці, де їм слід бути, 
додержуючись цього порядку; в) усі пояснення до слів, які пе¬ 
ретворювали б цей термінологичний словник в тлумачний, по¬ 
яснюючий; приклад: „пронация — пронація, рух кетягу, 
коли спинка його повернута наперед.“ г) також усунуті 
всі приклади вживання певного слова або терміну в окре¬ 
мих фразах, поговірках і т. инш. д) назви, які зідрізню- 
ються від питомого речевника (существ.) тільки додат¬ 
ком до нього прикметника (прилагат.) або иншої частини 
мови, напр. під словом „прободение" зоставлено тільки — 
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„протин, продірчавлення протнення44, а викинуто: ^ „ба- 
рабанной перепонки — п. (протин) бубунної перетинки*1; 

„грудной полости — п. огруддя; кости — п. кістки; 
& роговицьі — п. рогівки; черепа — п. черепа..“ Зроб¬ 
лено це через те, що викинуті слова дуже просто склада¬ 
ються з 2-х або 3-х, які знаходяться в самому ж цьому 
словникові в відповідному місці; напр. в даному разі „бара- 
банной (на літ. б) перепонки (на л. п)“, „грудной полости" 
(на літ. г і п і т. д.). 

2. Що до латинських термінів поряд з російськими, які у 
Галіна стояли при кожному слові, то вони майже всі зістались; 
але коли латинське слово стояло поряд з російським не як тер¬ 
мін, а тільки переклад, для повноти, то воно викидалось. 

3. Цілком відкинутий комісією порядок, що вжитий 
був автором (про який він зазначає і в своїй передмові) 
що до друкування при назві оруддя (органа) всіх термінів, 
які стосуються до його будови, хоріб в ньому і відповідних 
операцій", а також зведення до купи „назв всіх кісток, жил, 
нервів, м'язів, хоріб, операцій, хирургичного справілля 
й т. и.“ під загальним зазначенням: .скелет, сосудьі, муску¬ 
латура, нерв, артерия, вена, болезни, опухоли, перепонка, по- 
лость, операция, инструментарий и пр. т. п." Сам автор до¬ 
дає, що „зазначений спосіб упорядкування матеріялів привів 
до того, що чимало термінів подається по два-три, а мо¬ 
же й більше разів." 

Думка автора певне була в тому, аби таким чином 
в одному медичному словникові уложити матеріял і в зви¬ 
чайному для всіх словників порядкові — абетному, і до того 
скупчити ще терміни по окремим — і дотого по багатьом — 
галузям медицини (анатомії, патології, хирургії й т. п.) Че¬ 
рез те такий словник міг би бути ніби особливо підручним 
для окремих спеціялістів. На думку комісії, такий спосіб недо¬ 
цільний: він не дає повного словника, а значить і задоволення 
ні анатомові, ні патологові, ні хирургові і т. и., а між тим значно 
побільшує—обсяг книжки, а відповідно й ціну її. Крім того ця 
новина складання словника вносить плутанину в звичайну 
сістему утворення і утруднює відшукування потрібного тер¬ 
міну в порядку, до якого призвичаїлись вже при вжитку 
инших чужоземних словників. Таким чином у нас усякий 
медичний термін надрукований тільки один раз і на тім 
місці, яке відповідає абетному порядку словника. 
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4. Для того, аби полегшити вживання більш відповід¬ 
аного слова, коли для визначення певного терміну мається 
Тх декілька, і таким чином наблизитися до вживання в прак¬ 
тиці медичного життя одноманітної термінології, ком. вста¬ 
новляла иноді новий порядок місць, в якому стояли ОДНІ 
слова за другими, відмінний від того, який надано було 
д-ром Галіним: таким чином у нас на першому місці ставилось 
найбільш відповідаюче, на думку ком., слово, а далі вже йдуть 
инші слова в порядкові більшого наближення їх до визна¬ 
чення певного терміну. 

На останці комісія мусить ще раз нагадати про ті не¬ 
сприятливі умови праці її, які несподівано виникли через те, 
що треба було поспіш провадити редагування, бо слов¬ 
ник уже почато було друком, а матеріял остаточно не був 
упорядкований. Через таке поспішання перші аркуші (3—4) 
прийшлося видати по-части по старому і тільки по-части по 
новому плану. Лише для останніх аркушів, коли виявилося, 
що друкування йде повагом, можна було додержуватись сі- 
стеми впорядкування, про яку зазначалось вище. 

Таким чином в ріжних своїх частинах словник вийшов 
неодноманітноуложений. Але, хто переживав 1918 — 20 роки, 
знає, оскільки рух національної науки вимагав негайного ви¬ 
дання матеріялів що до наукової термінології, той зрозуміє, 
що зупиняти справу видання словника із-за того, що в ньо¬ 
му в даному часі маються хиби, ніяк не слід було. На жаль, 
вийшло, що й це поспішання не помогло, бо після хоч і нешвид¬ 
кого друкування перших аркушів, далі справа друкування 
все затягувалася і затягувалася, поки, після 8-го аркушу, не 
припинилась зовсім, майже на цілих півроку; і навіть в цей 
час, коли пишеться ця передмова, не можна сказати ще, чи 
взагалі друкування словника буде скінчене коли-небудь. 
Сподіваємось, що наукові кола українського громадянства 
будуть задоволені, коли матимуть словник хоч в тому ви¬ 
гляді, в якому йому пощастить побачити світ. 

Додати ще слід, що й зовнішній вигляд словника теж 
носить на собі відбиток того стану друку, який утворили бур¬ 
хливі часи, що переживає Україна ось уже два роки. 

Голова Редакційної Комісії, 
проф. О. Корчак-Чепурківський. 

Київ. 
Серпень 1920 року. 



ПЕРЕДМОВА. 

Заходами медичної секції Наукового Товариства у КиТві, 
Всеукраїнської Спілки Лікарів і бувшої Головної Медико- 
Санітарної Управи Міністерства Справ Внутрішніх скла» 
лася комісія на збірання матеріялів до медичної терміно¬ 
логії. Для упорядкування цього матеріалу було обрано 
і затверджено раніш при Управі, а потім при Міністерстві 
Народнього Здоровля комісію в складі: доктора медицини 
М. Г а ліна, проф. української мови 0. Тимченка, док¬ 
тора філології Є. Грицака і діловода лік. О. Антонов- 
<: ь к о ї. 

Завданням цієї комісії було не тільки доповнити вже 
зібраний матеріал, а й впорядити його на взірець словника. 
Вага цього завдання, як це швидко виявилося, полягала, 
головне, у заповненні тієї величезної прогалини в україн¬ 
ській медичній термінології, яка повстала через те, що 
культурний розвій українського народу силоміць припи¬ 
нився 263 роки тому, а враз із тим припинився і натураль¬ 
ний розвій медичної термінології. 

В свойому розпорядженню комісія мала невеликий тер- 
мінологичний матеріал, який поперед було зібрано медичною 
секцією Наукового Товариства з ріжних словників та ме¬ 
дично-природничих видань як російської України, так і Га¬ 
личини. Алеж цей матеріял був остільки малий (всього було 
до 2000 слів і то, переважно, загального змісту) і, так би мо¬ 
вити, первісний, що годі було й мріяти про те, аби ним 
можна було задовольнити потреби сучасного наукового стану 
медицини. Треба було звернутися до медичної термінології 
вже усталених мов, як загально уживана термінологія 
греко латинська і російська, і перекласти термінологію з 
цих мов на нашу мову. Тоб-то, виходить, треба було спішно 
виконати ту роботу, яку мав би витворити сам нарід, коли б 
він ішов своїм еволюційним національним шляхом. Але 
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коли було зібрано російську медичну термінологію, то ви¬ 
явилось, що вона дуже бідна на власні терміни, зовсім не 
суто-народня, здебільшого штучно утворена і перекладена 
не стільки з засадної, науково обгрунтованої латино-грецькоТ 
термінології, як з німецької мови. Пригадаймо, що навчи- 
телями росіян по вищих школах довгий час були німці, а 
професорами медичних факультетів з самого засновання їх 
(як от Медико-Хірургична Академія, а потім Московський 
і Київський Університети) переважно теж були німці, ви¬ 
хованці, в більшости, Дорпатського університету. Тому не 
диво, що російська медична термінологія така важка і не¬ 
зграбна по своїй конструкції. Отже, перекладати медичну 
термінологію на нашу мову, додержуючись виключно ро¬ 
сійської термінології, значило—поставити засади до утво¬ 
рення такої ж незграбної медичної літератури, чужої для 
розуміння народу і, так мовити, невдалої копії з німець¬ 
кого. Наслідки спроб цього ми бачимо в галицькій медичній 
термінології, яка нам здається не досить влучною копією 
з польської, російської, німецької термінологій. Пошлемося 
хоча б на той термін, якого найчастіще вживається в ме¬ 
дичній літературі цих трьох народів і якого майже ніколи 
не вживає греко-латинська термінологія, а саме: німецьке 
„сііе Еп1гйпс1ип£“, якому відповідає московське *воспаление“, 
польське „гараіепіе", і яке українці раніш перекладали сло¬ 
вами: „запаління* або „запалення44. Всі ці терміни відпо¬ 
відають латинському „іпПаштаІіо44, алеж цей останній сам 
по собі майже не має вжитку, бо творці греко-латинської 
медичної термінології виробили таку влучну сістему, що 
немає потреби вживати цього слова, коли хочуть зазначити 
те, що діється в якомусь орудді (органі), тим часом як ро- 
сіяне, а по них і українці пішли слідом не за греко-лати- 
нянами, а за німцями. 

Оттакі міркування примусили редакцію стати на инший 
шлях і взяти зразком для складання української терміно¬ 
логії переважно греко-латинську, особливо що до її на¬ 
укових засад. Але тут треба зазначити, що греко-латинська 
термінологія складається з двох великих галузів — патоло- 
гичної і анатомичної. Зараз мова йде тільки про патоло- 
гичну галузь її. 

На превеликий жаль, редакція не мала змоги дослі¬ 
дити історію складання греко-латинської термінології і 
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оскільки в утворенні її приймала участь народня творчість, 
тоб-то: чи складалася патологична греко-латинська термі¬ 
нологія повільно і на грунті народніх зазначень, чи було 
її витворено штучно, лише самими вченими фаховцями. Але 
диво для нас в тому, що коли порівняти термінологію греко- 
латинську з рядками тих термінів, що заховалися і збе¬ 
реглися в мові українського народу, то тут виявляється 
майже цілковита паралельність. 

Загально відомо, що всі хороби, які повстають на грунті 
запаління якогось органу (як осереднього, так і зовніш¬ 
нього) або якої-небудь тканини організму, зазначаються, від¬ 
повідно греко-латинській сістемі, терміном, що складається 
з пня назви оруддя (органу) або тканини і закінчення „іііз". 
Закінчення „і1із“ свідчить, що мова йде про запаління за¬ 
значеного в пні терміна оруддя (органу), а як що запа¬ 
ління проходить біля органу або в самій середині його, то 
для- зазначення цього користуються з приростків „регіи, 
„ері", „рага" і „епсіо". Таким чином в одному стислому 
слові зазначається не тільки те, що в органі (орудді) тво¬ 
риться запаління, а й показується, в якій саме частині або 
де саме біля неї цей процес іде. Як що упорядкувати ла¬ 
тинську термінологію по закінченнях, то враз кидається у 
вічі, яка значна частина термінів закінчується на „іііз“. 

Друга частина патологичних латинсько-грецьких тер¬ 
мінів, яка зазначає, напр., хороби шкіри і новотворів (пео- 
ріазтаїа), має закінчення „ота" (озіеота, загсота, туота), 
або „таи (есіута, есгета) і т. и. Між цими головними, так 
мовити, ознаками греко-латинської термінології вкладено 
терміни, але не в дуже великій кількосте, з ріжноманітними 
закінченнями, напр., „из“ (гЬеитаїізтиз, иісиз. уиіпиз) та 
„із" (ІиЬегсиІозіз, рзусЬозіз, ісЬІЬуозіз, рзогіазі5)або ,.іа“ (рпеи- 
топіа, апаетіа, таїагіа і т. и.). 

Отже з цього виявляється, що греко-латинську термі¬ 
нологію геніяльно утворено і збудовано на тому принціпі, 
що одним стислим словом зазначається як характер самого 
патологичного процесу (для чого служить закінчення), що 
твориться в орудді (органі) або біля його, або на його 
грунті, так і той самий орган (гезр. пень його назви) або 
гістологичну структуру патологичного процесу (особливо, 
що до новоутворень), про яку йде річ. Це є, властиво, єдино 
певна діягностична термінологія. 
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Як що ми з цього погляду розберемо той український 
термінологичний матеріял, що був у розпорядженні комісії, 
то побачимо, що він є суто • народній, а тому і дорогоцінний, 
і утворено його народом, мабуть, ще за часів вільного націо¬ 
нального життя, відколи він заховується і дотепер в нашій 
мові. Видко, що і наш нарід ішов тим же шляхом утво¬ 
рення своєї медичної термінології, на якому стояли колись 
і греко-латинці. Так, упорядкувавши терміни українські по 
закінченнях, маємо цілу низку народніх термінів за-для 
зазначення хороб осередніх оруддів і тканин, на грунті за¬ 
палення Тх, із закінченням на „иця", напр: пропасниця, трясо- 
виця, збитниця, підвійниця, метелиця, коловатиця, завійниця, 
мотилиця, блониця, гарчиця, 3‘ЄДЄНИЦЯ (Гук.), жиговиця, во- 
ЛОКНИЦЯ, ЖОВТЯНИЦЯ і т. и. Що до новотворів, наростнів 
(пеоріазшаїа) і хороб шкіри, то нарід наш визначає знов 
цілу низку термінів з закінченнями вже на *ак“, *як“, „ка“, 
як, напр.: болям, чиряк, гнояк, пістряк, вовчак, жиляк, стру- 
пляк, щииак, сверблячка, уразка, осипка і т. и. Між цими 
зазначеннями, відповідно тому, як і в греко-латинській тер¬ 
мінології, істнує в нашій народній мові ще ціла низка тер¬ 
мінів, що стосуються то до хороб кісток (гостець), то до 
хороб м’язів (ломець), то до хороб суглобів (гризь), то з 
ріжноманітними закінченнями, як—грець, кострець, волісєць, 
багровець, дитинець, підвій, телій, протрит, завина, сухоти, 
остуди, уломи, мимохід і т. и. 

Правда, здебільшого українські медичні терміни, крім 
де-яких, не мають цілком певного патологичного зазначення, 
і це зрозуміло, бо навіть більш культурні нації не дають в 
своїх народніх медичних термінах цього зазначення. Там же, 
де нарід знає, про що він говорить, і що він навіч бачить, 
там він подає свої певні терміни, як, напр , анатомичні назви 
оруддів (осередніх органів) або кісток, суглобів, жил і, по¬ 
части, наростнів. 

Отже з цього видко, що наш нарід сам показав нам 
шлях, яким виявилась його власна творчість, і яким ми му¬ 
симо йти при утворенню медичної термінології, аби набли¬ 
зити її до його розуміння. 

Грунтуючись на цьому і порівнюючи народню україн¬ 
ську медичну термінологію в її патологичній галузі з та¬ 
кою ж греко-латинською, треба було прийти до висновку, 
що українське закінчення осередніх загальних хороб на 
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*иця“ відповідач латинському „іЬУ, иноді „іа“ і „із“; укра¬ 
їнське „аки, „як44 має таке саме значіння, як грецьке ,отаа, 
а решта термінів з закінченням на „ець“, ,еньа, „ійа, „на“ 
і *ка“ і далі відповідатимуть греко латинським закінченням 
на „из, иш, із, та, іа“ і ин. Що до приростків—то грецькому 
ярегі“ відповідає українське „о“, який прирісток сам нарід 
додає до певного анатомичного терміну, як, напр., „о-кіст(ь)а, 
коли хоче зазначити, що на кістці ще щось є, щось її 
оточує; а прирісток „рага“ зазначається українським „при44, 
або „коло"; прирісток „епсіо* відповідає українському „се- 
редно44, а „ері44 українському „на“. Візьмемо тепер, як кон¬ 
кретний приклад, який-небудь з діагностичних латинських 
термінів, напр. „епсіосагсііііз4*, який німці перекладають 
так: „діє ЕпІ2(іпсіип£ сіег іппегеп НеггЬаиі14; росіяне пере¬ 
кладають його: „Воспаление внутренней оболонки сердцаи; 
поляки—„2ара1епіе \уе\уп^1ггпеі Ьіопу зегсо^еі44, а за ними 
і ми, українці, мусимо перекладати: „Запаління осередної 
оболонки серця44. Або другий приклад: „регіЬераІіііз44, по ні¬ 
мецькому— „ЕпІгіІпсІипЕ (Іез ВаисЬ{е1іиЬег2и£е$ сіег І-еЬег44, 
по московському — „Воспаление покрмвзющей печень брю- 
шиньї44, по українському повинно бути — „Запаління очере¬ 
вини, що оточує печінку-. І ось отак все. Вже з цього вид¬ 
ко, які всі ці переклади довгі, бо складаються принаймні з 
трьохчотирьох слів, і які вони через те незграбні, порівнюючи 
з короткими, стислими греко латинськими зазначеннями. 

Спіраючись на вище зазначених нами висновках, тер¬ 
мін яепсіосаг(Ші$“, „епгіо-сагсІНіз44, треба перекласти середно- 
ссрд-(н)иця, середносердниця, а термін „регіперЬгйіз*, „регі- 
псрНг-іііз44, слід перекласти— „о-нирк(ов)-ицяи, „онирковиця44, 
„онирчиця44, термін ярегісу$1і1із“, „регі-сузі-іііз*, відповідатиме 
нашому „о-сечн(ик)-иця“, „осечниця"; „рпеитопіа", „рпеитпо- 
(п)-іа“ буде „леген(я)-ицяи, „легениця44; „регіїїераШіз44, „регі- 
1іера(г)-іііз“ по українському буде по-печін(ко)-иця“, „о-пе- 
чін(н)-иця*, яопечін(н)иця- і т. и. Терміни за-для новотворів 
(пеоріазшаїа), як, напр., „загсота44, складаються з грецького 
чзагс(оз)и і закінчення „ота44, „$агс(о$)*ота“, „загсота44, або 
другий термін—„туота-, „ту(5)-отаи „туота44, які в точному 
перекладі слід зазначити, перший: *мняс(о)-ак“, ^мнясак44, а 
другий—Ям4яз-ак“, „м'язак4*. До цього слід ще тут додати, що і 
в українській патологичній термінології, наведеній тут, яків 
греко-латинській, основою терміну взято часами пень слова. 
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■яким визначається саме оруддя, а часами пень слова, якого 
вживають для визначення характеру процесу, що в тім орудді 
відбувається, напр. ІиЬегсиїозіз —горбковиця. 

У всіх зазначених прикладах, а таких знайдеться в 
наших матеріялах чимало, цілком додержуємо того наукового 
принціпу, по якому складено патологичну греко-латинську 
термінологію, і який, на наше глибоке переконання, відпові¬ 
дає й науковим вимогам, і духові мови нашого народу, 
зазначеному в утвореній ним до цього часу термінології. 

Алеж все це стосується лише патологичної галузі обох 
(як української, так і греко-латинської) термінологій, тим 
часом як анатомична греко-латинська термінологія вже зо¬ 
всім не відповідає науковим вимогам. Ця остання почала 
складатися певно ще з доісторичної доби життя народів, а 
закінчення свого дійшла за середніх віків. 

Складалася вона, як видно, випадково і людьми, які 
мало замислювалися над значінням вигаданих ними термі¬ 
нів. Тут трапляються терміни, що свідчать про релігійний 
настрій їх творців (напр. Ьуга Цауісііз, Рзаііегіиш, т. геїі- 
§іози5 та и.), то про спогади поганські (напр. оз Ргіарі, 
согпи Аштопіз. топз Уепегіз, КутрЬае, Нутеп та и.), то, 
нарешті, цілком соромницькі (як, напр., назви частин мізку-— 
Апиз, №1ез, Уиіуа, Тезіез та и.). А є й такі, що своїм 
змістом цілком не відповідають сучасному їх значінню, як 
агіегіа (воздушньїй ход), ЬгопсЬиз (ходьі для питья), 
рагепсіїута (излияние), шизсиїиз (мьішенок) і и. По влуч¬ 
ному виразу анатома Гиртля, у всіх, майже, анатомичних 
термінах не можна одшукати „ні змісту, ні походження14. 
Навіть такі творці термінології, як анатом Парацельс, по¬ 
надавали анатомичних термінів, які не мали, сами по собі, 
ніякого змісту, напр. зіпоуіа, зіпиз і т. и. Але життя само 
надало їм і зміст і значіння, і тим вони здобули право на 
загальний вжиток. 

Що до української термінології, то вона хоч і неве¬ 
лика кількістю, але не має таких дивних термінів і дає назви 
для остеології (кістяк майже весь з народніх назв) і де-які 
зазначення за-для осередніх і зовнішніх оруддь, а також 
де-кілька назв для м'язів і мізку. Головне її значіння в 
тому, що вона є суго-народня, і тому редакція використу* 
вала і поширила її за-для зазначення назв нервів, м'язів, 
жил, в’яззя і хороб. 
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Зрозуміло, що комісія не могла подати переклади всіх 
термінів, які вживаються по всіх галузях медичних наук, 
але переклади грунтовних термінів що до анатомії і патоло¬ 
гії (хороб), по можливости, тут подано. Зрозуміло також і 
те, що між українськими народніми термінами годі було 
шукати готових, відповідних для перекладу, слів, а звідси 
виникла необхідність утворення неологізмів. 

Безперечно, буде ще чимало діскусій з того приводу, 
чи варто було перекладати греко-латинські терміни і утво¬ 
рювати для цього неологізми, які, сами по собі, не завжди 
будуть зрозумілі навіть для лікарів, і чи не краще було би за¬ 
лишити міжнародні медичні терміни, як вони є, бо, мовляв, 
ці терміни відомі медикам всього світу, а по-друге, що їх 
ніби краще складено, а також вони більш усталені, ніж 
наші незрозумілі неоюгізми. Алеж редакція не мас наміру 
відкидати греко-латинських термінів, і на них вона й грун¬ 
тується, а переклади визнала потрібним скласти і подати 
на громадський суд, бажаючи подати ті принціпові основи, 
на яких мусить утворюватись українська термінологія май¬ 
бутнього. Треба мати на увазі, що поривання народньої 
душі і розуму до творчости, до перевертання всього чужого 
на свій лад, відповідно духові своєї мови, не можна припи¬ 
нити нічим, і що ми, з цього погляду, опинилися б перед 
небезпекою індівідуальної творчости таких ріжноманітних. 
ріжнобарвних термінів, що нарешті не зрозуміли би один 
одного. Така плутанина вже й почалася, поперед у Гали¬ 
чині, а тепер і у нас, як це видко з тих словничків, які 
було надруковано окремими брошурами та в „Українських 
Медичних Вістях", і рецензій до них. Аби запобігти цій не- 
небезпеці, треба було зупинитися на принціпі, якого редак¬ 
ція додержувала в своїх перекладах і неологізмах. 

Звичайно, що неологізми, які тут подає комісія, да¬ 
леко не всі влучні, між ними є і такі, що вражатимуть наше 
вухо своєю кованістю, є й такі, що, може, не зовсім відпо¬ 
відають граматичним вимогам української мови (напр., де-які 
неологізми уявляють подвоєння і потроєння окремих пнів, 
чого українська мова уникає), алеж це було і буде у всіх 
мовах, і ми не перші і одинокі, що стали на цей шлях. 
Німці і в цьому нас попередили і, відкидаючи з своєї мови 
чужосторонні, навіть греко-латинські терміни, не спиняються 
перед складанням довжелезних словотворів, яких важко 
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вимовити і зрозуміти. Візьмемо для прикладу хоча б такі 
слова: „ОеЬігпзШІгзиЬзіапгзсЬІеіт^езсІтиІзГ (по грецьки — 
£Ііотіхота), або п№5ЄПпеЬепЬб1і1епепі2ипсІип£и (по лат.—зі- 
ішііі8, по укр.— иадриця) і силу подібних. Редакція певна в 
тому, що життя є найкращий суддя, і воно незабаром від¬ 
кине все, що не влучне і що зайве в поданих нами мате- 
ріялах. 

Сами матеріяли тут подано в московському абетному 
порядку, але однієї суцільної сістеми при цьому, з мотивів 
економії місця і часу, не додержано. Здебільшого слова і 
терміни упорядковано за їх змістом, а поруч з цим де-які 
греко-латинські та московські слова і терміни укладено по 
прирістках, як напр. ті, що починаються прирістками *внеи, 
„дво“, „само*, „рага'4, регі“ та и. Крім цього, багато тер¬ 
мінів, що стосуються до будови оруддя (органу), хороб в 
ньому і відповідних операцій, зібрано нами до купи під 
назвою того оруддя (органу), до якого вони стосуються, 
як напр. легкое, печень, почни, сердце, кишка, мозг, кожа, 
глаз, ухо і т. и. Разом з цим всі назви кісток, жил, нервів, 
м'язів, хороб, операцій, хірургичного справілля і т. и. зі¬ 
брано до купи під загальним зазначенням: скелет, сосудьі, 
мускулатура, нерв, артерия, вена, болезни, опухоли, пере- 
понка, полость, операция, инструментарий і т. и. Зазначений 
спосіб упорядкування матеріялів призвів до того, що чи¬ 
мало термінів подається по два-три, а може і більше разів*), 
ще й так, що де-які терміни подано в московській і латин¬ 
ській транскріпції та иноді в ріжних перекладах. Останнє 
залежало від того, що редакція, з огляду на негайну по¬ 
требу віддати як найскорше словник до друку, не встигла 
озгіднити всіх дрібниць. Що до транскріпції, то ті латин¬ 
ські терміни, які увійшли в загальний ужиток в російській 
літературі і перекладу свого в цій мові не мають, — подано 
здебільшого в російській транскріпції, а ті, що й перекладу 
не мають і вживаються рідко, подаються в транскріпції 
латинській. 

Аби полегшити відшукування термінів, яких майже од¬ 
наково часто вживають і в орігінальному зазначенню і в 
перекладі, подаються обидва в абетному порядку в обох 

г ) Цей спосіб автора редакційною комісією (див. передмову) усуну¬ 
тий, і всі терміни поставлені тільки по їхньому змісту в абетному порядкові, 
а значить подані тільки о д и н раз. 



транскріпціях, посилаючись в латинському на московський, 
або навпаки*). 

Крім термінів суто-медичних, в склад словника занесено 
значну кількість слів змісту загального, але таких, що сто¬ 
суються і до медицини, і в яких може бути потреба. 

Віддаючи до друку зібраний матеріял, редакція не 
затуляє очей на те, що не все зібрано, не все гаразд упо¬ 
рядковано і озгіднено, як би їй того бажалося, але час не 
жде. Разом з цим редакція звертається до широкої соИе^іі 
лікарів, лікарських помішниць і помішників, до фельдшерів 
з палким закликом прилучитися до нашої спільної справи, 
зібрати де і кілько мога народні терміни, медичні вислови 
і ин., яких бракуй в наших матеріялах, і подавати їх нам 
(на адресу — Київ, Наукове Товариство, Медична секція, 
Трьосвятительска, 23. 

Ми ждатимем од українців і від друзів українського 
народу порад, допомоги і слушних зауважень, користних і 
доброзичливих, бо лайливі певно що посипляться на нас з 
боку ворогів нашого народу. 

Користуючись нагодою, редакція висловлює подяку як 
своїм співробітникам по комісії — проф. є. Тимченкові, 
д-ру філ. є. Грицаку, д-ру О. Антоновській, так і членам 
Медичної секції Наукового Товариства—проф. Черняхів- 
ському, доктору Ф. Лукасевичу, д-ру Лук’янову, і членам 
Всеукраїнської спілки лікарів — д-ру Супруненкові, д-ру 
Ключкові, д-ру Тирановцю, д-ру Баришпольській, д-ру Пру- 
сенко, д-ру Радзімовській, д-ру Блонському і инш. за їх до¬ 
помогу збіранням матеріялів, а д-ру Ф. Омельченко, д-ру 
І. Холодному крім того і за поради; д-ру П. Луценкові за 
рукописний матеріял. Також щира подяка представникам 
Міністерства Народнього Здоровля—проф.. Корчак-Чепурків- 
ському і д-ру Ю. Меленевському, що багато прискорили 
утворення комісії і друковання матеріялів. 

Д-р М. Галінт- 

*) Редакційна комісія цей спосіб усунула, і всі терміни подаються 
тільки в одній московській транскріпції. 



Пояснення скорочень і показчик джерел, 
якими користувалась Термінологична 

Комісія при складанню словника. 

Ад. н.—Адаменко, студ., подав в рукопису народні терміни. 
П. Бер.—Памва Беринда. Лексікон*ь славеноросскій и имент>. 

Тлькованіе. Видання Хутеинского монастьіря, 1653 р. 
(з книгозбірні Левка Чикаленка). 

Брц. п.—Брацлавський повіт. 
Бур.—Бурачинський, Д. Е., Д-р., переклад Фореля: Гигіена 

нервового і духового життя. Львів, 1906. 
ВТ. Видання Руського Товариства Педагогичного. Історія 

куска хліба. Львів, 1903. 
Гал.—Галицьке слово. 
Грін.—Грінченко, Б.. Словарь української мови. У Київі, 1907. 
Див.—дивись. 
Дуб.—Дубровський. 1) Українсько-Московський Словник. 

Київ, 1918. 2) Московсько-Український Словник. 
Київ, 1916. 

Д- М.—Дневникт> Маркевича. „Кіевская Старина44. 
Етн. 36.—Етнографічний Збірник. Львів, 1898. 
36. пр.—Збірник природописний Наукового Т-ва ім. Шев¬ 

ченка. Львів. 
Км.—Кміцикевич і Спілка. Німецько-Український Словар. 

Чернівці, 1912. 
Кор.~Корольов, В.. Скотолечебникт>. Кіевь, 1913. Ветері- 

нарні поради. Київ, 1917. 
» —Королів, В.. Про людське тіло. Київ, 1910. 

Крем. п.—Кременчуцький повіт. 
Куз.—Кузеля, 3. і Чайковський, М.. Словар чужих слів. Чер¬ 

нівці, 1910. 
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Кур.—Куровець, їв., Д*р.. Життя і здоровля людей. Львів, 
1919. 

М.— Милорадсвич. „Кіевская Старина". 
МЛ.—Левицький, М., Д-р.. Лікарський Порадник. СПБ., 1913. 
Луц,—Луценко, Павло, Д-р.. Рукопис термінів, зібраних $ 

народніх уст в повітах Хорольському, Кременчуць¬ 
кому і Полтавському. 

Н.—Народне слово. 
Н. П.—Народне прислів’я. 
О. П.—Олена Пчілка. 
Оз.—Озаркевич, Д-р.. Недуги пошесні. Львів, 1911. 
Пат.—Патологичний термін. 
Полт.—Полтавщина. 
Пор.—Порівняти. 
Пот.—Потебня, Проф.. Малороссійскіе домашніе л^чебники 

XVIII в. „Кіевская Старина". 1890 г. Янв., Февр. 
Резр.—гезресііуе, себ-то, тоб-то. 
Сж.—Синежила. 
Син.—Синонім. 
С. Л.—Сем. Левицький. 
Ст. м.—Старовинні матеріяли. 
Т.—Тончаковський. Русько-Польська термінологія ріжних 

наук. Львів, 1910. 
Тим.—Тимченко, Е.. Русско-Малороссійскій словарь. К. 1897 

— 99. 
Ум.—Уманець і Спілка. Словарь Російсько-Український. 

Львів, 1893. 
Хор. п.—Хорольський повіт. 
Чж., чержила, чжила—Червоножила. 
Ш.—Шашкевич (по Уманцю). 
Жел.—Желеховський, Е.. Малорусько - Німецький словар. 

Львів, 1886. 
Еи1епЬиг£. Е., Проф.. Реальная Знциклопедия ГІрак- 
тической Медициньї. 1915. 17 томовт>. 

Врх.—Верхратський. Етнографічний Збірник. 
„ Знадоби до пізнання Української тер¬ 

мінології. 
„ Нові знадоби до пізнання Української 

термінології. 
Шк.—Покорний -Шкурган. Ілюстрована історія природи. 

Відень, 1911. 
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Поп.—Попович, О.. Русько-Німецький Словар. Чернівці, 1904. 
Коб.~Кобилянський, Ю.. Латино-Український Словарь. Ві¬ 

день 1912. 
Оксь, Б., Д-р.. Медицинскій Латино-Русскій и Рус- 
ско-Латинскій Словарь. Изд. 5. 1915, СГІБ. 
Тауберь, А., Проф.. Терминологическій Словарь Ме- 
дицинскихі> Знаній. СГ1Б.Ч907. 
Брокгаузь и Ефронь. Знциклопедическій Словарь. 
СПБ. 1894. 
Петрученко, О.. Латино Русскій Словарь. Москва. 1892. 
Бронштейн-ь, О., Д-р.. Медицинскій толковьій сло¬ 
варь иностранньїхь терминовт». Москва, 1915. 
Саигепі, Е., П-г.. Ьехісит шесіісит роІу^ІоНит. Рагіз, 
1906. 
Мусселіусь, В.. Русско-Латинскій Словарь. СПБ. 1900. 



бдукция (аЬсіисііо) —від¬ 

ведення, відхилення. 

Аберрация (аЬеггаїіо) — 

заблуд (Коб.), ухил.; 

душевная (аЬ. тепіа- 
Іі$) — умисловий ухил, 

умисловий заблуд; <о> половая (аЬ. 

зехиаііз) — заблуд сексуальний, по- і 

голівний. 

Аблактация (аЬІасІаІіо) — відлучення • 

дитини (від покорму). 

АЬІаііо, отслойка — вилучка, відлу- | 

щення; ю> геїіпае — відлущення • 

сітчанки, сітківки. : 

Аблефария (аЬІерЬагіа) — безвіи, від- ! 

сутність вій. 

АЬоіешепї (фр.) — гавкання (при су- і 

хому кашлі, особливо у дітей). 

Аборт (аЬогїиз) — вибрудок, виплн- ■ 
вок; ивньїй (аЬогііуиз) — абортив¬ 

ний, увірваний, спиняючий, невчас- | 

ний (Коб.)\ аЬогїіуа — спиняючі : 

середники, ліки; ивное течение 
болезни —увірваний перебіг хороби. | 

АЬгазіо — вискромаджсння, вишкрі- ! 

бання; «т> иіегі — в. уразу. | 

АЬзепсе (фр.) — нестяма хвильова 
(стан хороби у чорнонемічних). ! 

Абсорбция — всмоктування, вглитан- 

ня, хлонення (Лік. зб.). ! 
Абсцесе — гнойовик, гнояк, нарва; 

созрел — г. набрався; саіібиз —- 

г. гарячий, нарва; «т> сігсишзсгір- 
Іиз — г. обмежений, оточений; 

сопдезїіуцз — г. затеклий, заплив- 

ний, напливний; сііззесапз — г. 

подільний, розітятий; ігідігіиз — 

г. зимний; <&> іпсарзиіаіиз — г. окап- 

шучений; теїазШісиз — г. за¬ 

несений; <4» геїгорегіїопеаііз — г. 

позаочеревний; «?> геігорЬагупдеа- 
1І5 — г. позапроликовий; <а> (з. Ьи- 
Ьо) іпдиіпаїіз — г. пахвинний. 

Абулія (аЬиІіа) — безвілля, 

Авитаминоз (ауііатіпозіз) — голод¬ 

неча на вітаміни, брак вітамінів. 

Автогипноз — самозасин, самозасненшч 

Автодигестия (аиіосіідезііо) — само- 

травління. 

Автоннокуляция (аиіоіпосиїаііо) — 

самовщеплеиня, самоперещспле(юва)- 

ння. 

Автоинтоксикацня (аиіоіпіохісаііо)— 

самозатруєння. 

Автоинфекция (аиіоіпїесііо) — само* 

узаразнсння, самозаразність, самоза- 

каження (Оз.). 

Автолиз (аиіоіузіз) — саморозклад, са- 

мороздріб, саморозшеп. 

Автоматичесний — само(по)рушний, 

автоматичний. 

Автопсия (аиіорзіа) — розтин, розти¬ 

нання трупу. 

Автоскопия — самоосляд. 

Автостерилизация (аиіозіегіїізаііо) — 

самознепліднення. 

Автофагия (аиІорЬадіа) — самоїдство, 

самоїдження. 

Агалактия (адаїасііа) — безпокорм’я, 

безмолочна у породільниць. 



2 Аг—Ан 

Агглютинация (аддіиіілаїіо) — зці 
ллення, аглютинація; а. запдиіпіз — 

з. червонокрівців; Ьасіегіогит — 

з. тоїжок. 

Агевзия (адеизіа) — брак сйаку, без- 

смачча. 

Аглоссия (адіоззіа) — бсзрічча, без'- 
язичча. 

Агонировать — часувати, доходити. 

Агония (адопіа) — скін, сконання, ко¬ 

нання, насування, часи; насту¬ 

пила — прийшли часи. 

Агорафобия (адогарЬоЬіа) — жах 
просторонь, жах майданів, вулиць. 

Аграфия (адгарЬіа) —■ нарушення 
вміння Писати, аграфія. 

Адамантин — зубова полива. 
Адамово яблоко, надьік (рготіпеп- 

Ііа Іагупдеа) —■ борлак, чачка, ди¬ 

хальце. <о> Человек с сильно разви- 

тьім надьїком — чачковаль. 

Адвентиция (абуепИНа уазогит) — 

ожилля, злучнотканна оболонка жил. 

Аддукция (аббисііо) — доведення, 

допроваджсння, притулення. 

Асіеп — жовно, жовна (Етн. зб.), па¬ 

сокова залоза, мн. жовн(а)и, залози; 

Кіз — жовниця; <&> Кіз зсгорНи- 

Іоза, з. зсгорНиіозіз — жовни, з. за- 

лозниця; «т> іііз ідіЬегсиІоза — жов- 

ниця, з. залозниця, горбкова. 

Аденоидньїя разращения (абепоібез) 

— розріст пасочної тканини. 

Аденома — жовняк. 

Адено-миома — жовномнясак. 

Аденопатия — жовнянка, беззалоззя, 

брак жовен (при білокров’ї). Див. 

Железа. 

Адинамия (абіпатіа) — знесилля, без¬ 

силля. 

Абпех, придаток — додаток, надаток. 

АДОНИС (Ябопіз уегпаїіз) — горицвіт 
(Анн.), тирлич. 

Адреналин (абгепаїіп) — адреналіна. 

Адский камень, агд. пКгісшп (Іаріз 
іпїегпаїіз) — пекельний камінь, азо- 

тан срібла. 

Азооспермия (агоозрегтіа) — азо- 

оспермія, брак насінників, заплідни- 

ків у ріженні. 

Азот (піїгодепіит) — азот, душень; 

<о> ньій (піїгісиз) — азотовий; 

истьій (піїгозиз) — азотистий; <4» 

новатистьій (Нуропіігозиз) — азот- 

частий; азотистая кислота — 

азотистий квас; <#> азотная кисло¬ 

та — азотовий квас. 

Азотнокислий кобальт (соЬаІіит пії- 

гісит) —■ брамурний камінь (Грін.). 

Азотурия (агоіигіа) — азотосечів'я, 

збільшення азоту в сечі. 

Айва (субота уцідагіз Рег$.) — ай¬ 

ва, гутуя, гунь, гдуля. 

Асагиз — кліш; «о» зсаЬіеі — к. ко¬ 

ростявий, коростяний; їоііісиїо- 

гит — к. голівковолосяний. 

Акинезия (акіпезіз) — безрухів'я (па¬ 

рад іж пристроїв руху). 

Акклиматизация (ассіітгіізаііо) — 

принатуре(юва)ння, пристосування 

до підсоння (клімату) чужої сторони. 

Аккомодация (ассогпобаііо) — при¬ 

стосування, пристосованість, примін- 

ність (Врх.) зору. 

Аконит (Ясопііит ІІареІІиз) — бо¬ 

рець, косатка, царь-зілля,чорне зілля. 

Акрання (асгапіа) — безчереп’я, уро¬ 

джений брак черепа. 
Акромион (асготіоп) — барковець, 

барковий парісток, надраменний па- 

рісток гребінця лопати. 

Акропарзстезия (асгорагаезІЬезіа)— 

трудиш (н.) пучо\. 



Акрофобия (асгорЬоЬіа) — жах висо- 

чинь. 

АхіІІа — пах(в)а; ^ гі$ — пах(в)овий, 

див. Подкрьільцовьій. 

Активность — чинність; ^ актив- 

ньій (асііуиз) — чинний. , 

Актиномикоз (асіупотусозіз) — про- 

мінясто-губові жовна, актіномікоза. 

Антиномицетьі (асіупотісеїез)—про- 

мінясті губи, плісня; <о> микотиче- 

ская друза—проміняста губа, плісня. 

Акупунктура — протинання, про¬ 

штрикування. 

Акушер — бабич, акушер. 

Акушерка — бабка, положна жінка 

(Кур.) 

Акушерский — бабницький, полож- 

ний; кая школа — положна шко- 

ла (Кур.). 
Акушерство — иоложнянство, аку¬ 

шерство. 

Акушерствовать — бабити, бабу¬ 

вати, акушерити. 

Акцент — наголос, натиск. 

Акцентуация (ассепіиаііо) — наголос, 

наголошування. 

Алалня — безмовність. 

Алгезия — болечутність, альгезія. 

Александрийский лист (Гоїіа зеппае) 

— сенес. 

Алкоголь (аІсоЬої) — алькоголь, ви¬ 

нець, спирт; <о> алкоголиметр (аісо* 

Ьоіотеіег) — спиртомір, вовчик; 

алноголизм (аІсоЬоІізглиз) — нало- 

гове пияцтво; «т> алкоголнк — на- 

логовий пияка; алкогольньїй (аі- 

соЬоІісиз) — алькоголєвий; Ое- 

Іігіит ігетепз — запійне маячення. 

Аііапіоіз — сечний провід у зародка. 

Алопеция (аіоресіа) — лисіння; <о> 

агеаіа — л. оточене. 

Алоз (аіое) — сабур. 

Алтей (аііііеа оЖсіпаїіз) — колами ки, 
проскурки, проскурняк, напірник 

(Грін.). 
Альбинизм (їеисосіегта син. уііііідо) 

— білошкірря, альбінизм. 

Альбинизм (аІЬіпізгтшз) —білоочність. 

Альбумин (аІЬитеп) білковина, білок. 

Альбуминурня (аІЬитіпигіа) — біл- 

косечча; *о> а. зригіа — б. оманне. 

Альвеола — чарунка (Ум.), дучка 

(Луц.); <&> аіуеоіае риішопиш — 
пухирці легеневі; альвеолярньїй 
(аіуеоіагіз) — чарунковий; рго- 
сеззиз аіуеоіагіз — ч. паросток 
(в щелепах). 

Альгидньій период (зіагіїит аідісіит) 

— альгідна доба. 

Алькалнтерапня (аІсаІіІНегаріа) — 

луголікування. 

Алюминиевьій (аіитіпісиз) — гли- 

новий. 

Алюминий (аіитіпіит) — глинець. 

Амавроз (атаигозіз) — чорна полу¬ 

да, чорний морок (Врх.), темна во¬ 

да, занеиидження (Т.). 

Амальгама (атаїдата) — сумішка. 

Амастия, амазия (атазііа) — без- 

груддя, амастія. 

Амблиафия (атЬІіарНіа) — знечу- 

лення дотику, затупілий дотик. 

Амблиопия (атЬІуоріа) — кволість 
зору, амбліопія, недобачливість. 

Аменоррея — (агпепоггНоеа) — без- 

сплав’я, брак місячки. 

Атепііа — безум (Коб.) (гостре бо¬ 

жевілля з оманами). 

Амиелия (атуеііа) — бсзстрижів’я, 

аміелія. 

Амилоид (атуїоігі) — вощатс, крох- 

малювате перетворення тканин; 

согрога атуїоігіеа — крохмалюваті 
тільця. 
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Амилоидная инфильтрация (атуїоі- 

сіозіз) — крохмалювата пасочика, амі- ' 

лоїдне перетворення (тканини). 

Амимия (атітіа) — брак виразу на 

обличчі. І 

Амиотрофия (атуоІгорЬіа) — м’язоза- 

ник, заник м’язів. 

Аммиак (аттопіит) — смородець, І 

амоняк; <о> а. зиїїигісит — сірчаковий | 

смородець, амоній; <о> бромистий 
(а. Ьготаїит) —амоновий бромак; 

<о> хлористий (а. сНІогаІит) — 

а. хлорак; <о> иодистьій (а. іосіаіит) 

— а. йодак. 

Амнезия (атпезіа) — забуття; 

орііса — душевна сліпота; уєг- 

Ьаііз — з. слів. 

Амнион (атпіоп) — див. Послед 

Амниотичесиий (атпуоіісиз) — оплід і 
ний. 

Аморфний (атогрЬиз) — безфорр.м- 

НИЙ. 

Амплитуда (атріііисіо) — розмах (Т.). 
Ампула (атриііа) — ампуля, пошир 

(пляшкувате поширення проводів), 

запайка (Ад. «.). 

Ампутация (атриіаііо) — утин(чого), 

утинання, ампутація; <о> ампутиро- 

вать (атриіаге) — утяти, відтяти, 

відтинати. 

Амфорический шум — збанкове бре- | 

нення. 

Анаболия (апаЬоІіа) — відригування 
страви. 

Анадения (апабепіа) — беззалоазя. , 

Анализ (апаїузіз) — розклад, розбір 

(Оз.), аналіза, розріб; анализ об'¬ 

ємний — роздріб, розклад обсяжний. 

Анализировать — розбірати, розкла¬ 

дати, аналізувати. 

Аналитический (апаїуіісиз) — аналі¬ 

тичний, рс“кладовий. 

Аналогия (апаїодіа)— подібність, ана- 

льогія; <о> аналогичньїй — подібний 

до чого, на лад чого. 

Анальное отвврстие (апиз) — від- 

хідни к. 

Анамнез (апатпезіз) — розпит, до¬ 

пит, анамнеза. 

Анасарка (апазагса) — позашкірна 
водяна, загальний набряск ніздри, 

водопідткання (Луц.). 

Анастомоз (апазіотозіз) — звуст- 

нення, звустіння, оточення, сполу¬ 

чення ;«7> желудочно-нишечньїй (да- 

зігоепіегоапазіотозіз) — шлунко- 

кишковс сполучення; «т> кишечний 
(епіегоапазіотозіз) — зтенеснення, 

сполучення кишок; <о> костей, кост- 
ньій шов — сточення кісток; <*» 

нервньїй — знервнення; <о> сосу- 
ДНСТЬІЙ — зжилення. 

Анатомировать (ооапціто) — роз¬ 
гинати (трупа), карбувати („козакове 

біле тіло карбували* н. п.)\ <о> ана- 

томический (апаїотісиз) — роз- 
тиновий; ч» театр (ргозекіогіит) 
— карбувальня. 

Анафнлаксня (апарЬуІахіа) — над¬ 

вразливість. 

АпасНІогНубгіа — брак солеквасу, не- 

досільність. 

Ангидрид — безводних (Лік. зб.). 

Ангина (апдіпа) — зівниця, ослизни- 

ця носопролику, задавлячка (Грін.), 
задавка(Оз.);<о>а. їоііісиїагіз — миґ- 

далиця фолікулярна; Нірросгаіі- 
са, з. аЬзсеззиз геігоїагупдваїіз — 
запроликовий гнойовик; ідніоуісі 

— бех Людовнка; <о> рЬІедтопова — 

дава, мигдалиця бехова; & іоізіі- 

Іагіз — мигдалиця; <&> Уіпсепіі — 

уразка Вінцента. 
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Ангиобластьі (апдіоЬІазІа) — ангіо- 

• блясти, зародкові жилокомірки. 

Ангивма (апдіота)— жильняк, жилов- 

ник; а. гасешоза - ж. гильчастий. 

Ангионевроз (апдіопеигозіз) — кро- 

вожильна невроза. 

Аигионевротический (апдіопеигоіі- 

сиз) — жилонервовий. 

Ангиосаркома (апдіозагсота) — жи- 

ломнясень, жиловий м'ясень. 

Ангизктазия (апдіесіазіа) — розшир 
кровожили. 

Английсиая соль (тадпіит зиІГигі- 

сит) — матовий сірчан. 

Аневризма (апеигузта) — прожнли- 

на;«т> а. агїегіо-уепоза — а. черво- 

носинєжилова, пр. червоносиня; <** 

сігзоібеит. 8. апдіота гасетоза — 

жильняк гильчастий; согсіїз — 

а. насердна; <о> їгаитаїіса — а. за¬ 

бійна. 

Анемия (апаетіа)—див. Малонровие. 

Анемометр — вітромір. 

Анестезин (апаезІЬезіа) — занечулен- 

ия, заморювання, знечулення. 

Анис (апізит оЖсіпаїіз) — ганус 
(Грін.), ганиш, аниж (Кур.); <&> 

звездчатьій — бодян; обьжно- 

венньїй — аниж. 

Анкилоблефарон (апкуІоЬІерЬагоп)— 

вієзроіцення, зрощення краєчків вій. 

Аннилоз (апкуіозіз) — суглобозкіст- 

нення, зкістнення суглоба (зрощен¬ 

ня суглобових кінців). 

Аноксихемия (апохуЬаетіа) — недо- 

киснення крови. 

Аномалия (апотаїіа) — вада, збо¬ 

чення, відхил від норми. 

Анормальний (апогтаїіз) — схибле- 

лий. 

Антагонизм (апіадопізтиз) — про¬ 

тивенство. 

Антагонистьі — супротивники. 
Апіегіог — чільний, передовий, пе¬ 

редній. 
Антидот (апіісіоіит) — протиотрута. 
Антипатия — відраза (Лік. зб.). 
Антиперистальтика (апіірегізіаіііса) 

— відворотний скорч кишок. 
Антисептика (апіізерііса) — проти- 

! заразнення, антисептика; & анти- 
септический (апіізеріісиз) — анти¬ 
септичний, протизаразний, відзараз- 
никовий (Г.). 

Антитоксин (апШохіпит) -- проти- 
. трійло, протиотруя (Оз.), антитоксін. 
Антифермент (апііїегтепіит) — про- 
тибродило. 

Антонов огонь (дапдгаепа) — спа¬ 
лень. 

Антракс (апІНгах) — телій, гербарець, 
див. Сибирская язва. 

Антропофобия (апІЬгорорНоЬіа) - 
жах людей. 

Антрум (апігит) —надро; <&> а. тазіо- 
ісіеит — н. смочковатого парістка. 

Анурия (апигіа) — безсечів'я, сеч за¬ 
пертая (Н. Мил.). 

Аорта — початкова жила; <о> брюш- 
ная — а. келюхова, черевна; </» ду¬ 
га аортьі — дуга, лук аорти; 
а. восходящая — а. догірня; <&> ннс- 
ходящая а. додільна, зступна; 

! грудная — а. огруцня. 
Аортит (аогііііз) — запал аорти, з. 
аортниця. 

Апатия (а раІЬіа) — байдужість, бсзу- 
■ важність, млявість. 
Апельсин (Сіїгиз аигапііит) — пома¬ 
ранча, померанець. • 

Апепсяя (арерзіа) — бсзтравність, брак 
травлення. 

Апертура (арегіига) — дав. Отвер- 
стие. 
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Апоневроз (аропеигозіз) — розтяг, 
розтужні; 0 а. оЬІіяииз — нав¬ 
кісний, скісний; 0 даіеа аропеиго- 
ііса — розтяжний яломок. 

Аюневротичесннй (аропеигоіісиз) — 
розтяжний. 

Апоплексия (ароріехіа) — мозговой 
удар, грець. (Грін., Ум.). 

Апоплектический (ароріесіісиз)—апо¬ 
плектичний, нахильний до мізкового 1 
оголомшення. 

Аітпарат (аррагаїиз) — прибор, при¬ 
стрій, прилад (І), приладдя. 

Аппендике (аррепсііх) — додаток, па* 
рісток; 0 а. еріріоісі — жировий при¬ 
вісок; <о> ргосеззиз уєппіїогпііз — 
робаковатий додаток однівки (Шк.), 
червастий приросток (Луц.). 

Ашіендицит (аррепгіісКіз) — запал 
робаковатого додатку, робаковиця. 

Аппетит (арреіііиз) — охота на їжу; 
0 с аппетнтом — до смаку, всмак. 

Агапііі сіисіиз уепозиз — синєжило- 

вий провід Аранціїв. 
Ареометр (агеотеїег) — вовчок, мір¬ 

ник властивої ваги. 
Аритмия (агуІЬтіа) — безлад побою 
серця, безритмів'я. 

Агсиз раїаіі шоіііз — лук піднебіння, 
поніб'я. 

Ароматический (аготаїісиз) - за¬ 
пашний. 

Арса Ципірегиз соттипіз) — яловець. 
Артериальньїй (агіегіаііз) — артерій- 
ний, червоеожиловий. 

Артериосклероз (агіегіозсіегозіз) — 
жилозавапнення, завапнення черво- 
ножил. 

Артериосклеротичесний (агіегіозсіе- 
гоїісиз) — жилозавапний. 

Артериозктазия (агіегіоесіазіа) — 
поширення червоножили. 

Артерия (агіегіа) — чер(воно)жила, 
б'ючка, бойова жила, артерія; 0 а. 
апопута — чж/ безименна; 0 аг¬ 
сиз ресііз — лук ступні; 0 агсиз 
ре(1І8 ріапіагіз - чер(воно)жилова 
дуга; 0 агсиз Уоіагіз — лук до¬ 
лонний; 0 а. ахіїїагіз — ч. пах(в)ова; 

0 Ьазіїїагіз — ч. засаднича; 0 

ЬгасНіаІіз — ч. раменна; 0 саго- 
ііз — ч. сонлива; 0 сігситїіеха — 
ч. обіжна; 0 а-ае согопагіае соггііз 
— чер(воно)жили вінцеві серця; 0 
(іогзаііз ресііз — ч. передня ступні; 
0 (іогваїіз репіз — ч. спинки прут- 
ня; 0 їетогаїіз — ч. стегнова; 0 
їгопіаііз — ч. чолова; 0 діиіаеа 
— ч. сідннча; 0 НаешоттНоісіаІіз — 
ч. оходова; <о> Нераїіса — ч. печін¬ 
кова; «& Ьуродазігіса — ч. здух¬ 
винна; 0 іііаса — ч. клубова; 0 

іііаса сошшипіз — ч. клубова спіль¬ 
на; 0 іша — ч. найглибша; 0 іп- 
Іегоззеа — ч. міжкістна; 0 Іагуп- 
деа — ч. гортанкова; 0 тпахІІІагіз 
— ч. щелепова; 0 тезепіегіса — ч. 
оточинна; 0 оссірііаііз — ч. поти- 
лишна; 0 роріііеа — ч. підколінна; 
0 габіаііз — ч. промінна; 0 гепа- 
Ііз — ч. ниркова; 0 засгаїіз шесііа 
— ч. крижова середня; 0 зріепіса 
— ч. сележньова; 0 зиЬсІаУІа — 
ч. піддужкова; 0 ІетрогаІІз — ч. 
скронева; 0 ііЬіаІіз — ч. гомілкова; 
0 ІіЬіаІіз розіігіог — ч. сурелєва; 
0 ІНугеоісіеа — ч. борлакова; 0 иі- 
пагіз — ч. ліктьова; 0 уегІеЬгаІіз 
— ч. хребникова. Агіегііііз — чер- 
воножилиця; 10 оЬІіїегапз — заро- 
щення, заткання червоножили; 0 

агіегіозсіегозіз — жилоувапненни: 
0 ешіоагіегііііз — середножилиця; 
0 ІготЬоагІегііііз — див. Тромбоз. 
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Артефакт (агіеїасіиз) — штучність, 

артефакт. 

Артвфициальньїй (агіеїасіиз) — штуч¬ 

ний, роблений. 

Артрит (агІНпІіз) — суглобиця, $. запал 
суглоба; чт» рвгІагІНгіїІз — осугло- 

биця. 

Артритизм (агіЬгіІі5ти$) — уломи («.), 

артритізм. 

Артропатия (агІЬгораіЬіа) — гризь, 

знеміг суглобів. 

Артрзктомия, резекция (агІЬгесІошіа) 

— суглобовитин, суглобоутин, зруб 
суглоба, резекція суглоба. 

Асанация (аззапаііа) — уздоровлен- 

ня (Оз). 
Асептина (азерііса) — відзаразнення, 

унезаразність, унезаразнення, асеп- 

тіка; чт» чесний (азеріісиз) — уне- 

заразний, відзаразний, асептичний. 

АзузїоІІа — безстяжжя, безстяжність, 
асістолія. 

Аскарида (азсагіз) — починок (Мил.). 
Аспараг (азрагадиз) — шпарага, за¬ 

ячий холодок. 

Аспермия (азрегтіа) — бсзнасіння, 

-ність, аспермія. 
Аспиратор (азрігаїог) — висмоктувач; 

4» ционньїй (азрігапз) — витяговий, 

висмоктуючий. 

Аспирация (азрігаїіо) — висмоктуван¬ 

ня, аспирація. 

Ассафетида (азза їоеіігіа) — аса- 

фета. 

Ассиметрия (аззітеїгіа) — недолад, 

асиметрія; чт» чесний (аззітеїгісиз) 

— недоладний, асиметричний. 

Ассимилировать (аззітіїаге) — при- 

вподобляти, уподібнювати. 

Ассимиляция (аззітіїаііо) — уприт- 

ворювания, присвоєння (Кур), асі- 

міляція, уподібнення. 

■ - ■ - ■ - ™ - --- — 

Ассоциация (аззосіаііо) — спряган¬ 

ня (7*.), лучення. 

Астения (азІНепіа) — знеміг, загаль¬ 

на кволість організму; чт» чесний 
(азіаепісиз) — знеміжний. 

Аотенопия (азіепоріа) — знеміг зору. 

Астма (азІНта) — задуха, спір; чт» 

а. ЬгопсМаІіз—-задуха дишкова, озя- 

вова. 

Астматик (азІЬтаїісиз) — вихлеці, 
(нар.), астматик; ч?» чесний (азІЬ¬ 

таїісиз) — задушливий, дихавичний, 

удушливий. 

Астролог (азігоіодиз) — планстник, 

астролог. % 

Асфальт (азрЬаІІиз) — земна смола 
(Грін.), асфальт. 

Асфинсия (азрЬухіа) — удушення: 

47» тичньїй (азрЬусІісиз) — з уду¬ 

шенням, асфіктичний. 

Асцит (азсіїез) — водочерев'я, чере- 

воводниця. 

Атавизм (аіачізглиз) — дідичність, ді- 

дицтво, спадковість. 

Атансия (аіахіа) — забурення рухів, 

атаксія, невільні рухи м'язів; чт» нор¬ 
ковая — шкоринковий безлад хо¬ 

ди; 47» а. ІііегаІІз — спотикання в лі¬ 

терах. 

Атерома (аІЬегогла) — лойовик. 

Атероматоз (аІЬеготаїозіз) — лойо* 
виковість. 

Атероматозньїй (аІЬеготаїозиз) — 
ЛОЙОВИКОВИЙ. 

Атипичньїй (аіурісиз) — нєтипиковий, 

• невідповідний, атипичний. 

Атлант (аііаз) — ошийок, двига(ч)р. 

атлант. 

Атмосфера (аІЬтозрЬега) — середо¬ 

вище, обітря, атмосфера; чт> ньіе 
осадки — опади середовищні, ат¬ 

мосферичні. 



8 Ат—Аз 

Атомньїй — атомовий; вес — ато- 

мова вага; об’єм — а. обсяг. 

Атонический (аіопісиз) — ослабний, | 
безпорушний. 

Атония (аіопіа) — ослаба, безпоруш- 

ність. 

Атрезия (аігезіз) — затин проводу, 

проводозатии, атрезія. 
АІгіиш — див. Преддверие. 

Атрофированний (аІгорНісиз) — за- 

никлий, атрофований. 

Атрофироваться(аІгорЬісаге) —зани- 

кати, пружитися («.), морхлитися(н.). 

Атрофия (аІгорНіа) — заник, змен¬ 

шення оруддя;,<я> бурая — з. барна- 

вий; а. Нераіів Лауа — жовтий 

печінкозаник. 

Аура (аига) — передчуття, причуття 
(при епілепсії, істерії, задусі). 

Аускультация (аизсиїїаііо) — обслух. 

Аутопсия (аиіорзіа) — розтин, роз¬ 

тинання трупу. 

Афазия (арНазіа) — безмов’я, згуба 
мови, безмовність, безгоміння. 

Афония (арЬопіа) — безголосся, брак 
голосу. 

Афтьі (арНІае) — висплявка (Хор. п.); 
зіотаШіз арНіоза — вислля- 

виця. 

Аффект (аїїесіиз) — нестяма, умис- 

лове зворушення (7*.). 

Аіїгісіиз — див. Шум. 

Ахилия (асЬуІіа) — безмолочча; а. 
дазїгіса — безлемечча (7*.), безгамуз- 

зя (7*.). 

Ахилово сухожилие (Іепсіо ЛсІІІІІІз) 

— Ахилів тужень. 

Ахолия (асЬоІіа) — безжовча. 

АсеіаЬиІиш — див. Вертлужиая впа¬ 

дина. 

Ацетонурия (асеїопигіа) -• сечеаце- 

тонення, ацетонурія. 

Азрофобня (аегорІюЬіа) — жах по¬ 

вітря. 

абка повивальная — по¬ 

витуха, баба. 

Багровьій — багрівий, ба- 

грий. 

Бадьян (ііісіит) — бодян. 

База (Ьа$і$) — підстава, 
основа, підвалина, спід; <о> Ь. сгапіі — 

спід черепа. 

Бактериологический — тоїжкодовід- 

иий. 

Бактериоскопия (Ьасіегіозсоріа) — 

тоїжкодовідне, дріб’янкове, бактерій¬ 

не досліджування, бактерійний дос 
лід, бактеріорозглядаиня. 

Бактериотерапия(ЬасІегіоІНегаріа)— 
тоїжколікування, бактеріолікування. 

Бантеризмия (Ьасіегіаетіа) — кро- 

воубактеріння, убактеріння крови. 

Бактерия (Ьасіегіит) — тоїжка, бак¬ 

терія, дріб’янка; и азробньїе— 

тоїжки кисенці; аназробньїе - 

тоїжки безкисенці. 
Бальзаширование (Ьаїзатаїіо)—баль¬ 

замування; вать (Ьаїзатаге) — 

бальзамувати; <о> чесний (Ьаїзаті- 

сиз) — бальзамичний. 

Бальнешіогия (Ьаіпеоіодіа) — наука 
про водолікування, бальнеольогія. 



Ба—Бв 9 

Бальнеотерапия (ЬаІпеоІЬегаріа) — 
водоліки, водолікування, бальнсоте- 1 

рапія. 
Балянит (ЬаІапШв) — жолудинниця, 

балянит. 

Бандаж (ЬгасЬегіит) — килосгримач, 

каланець (Лік. зв)% килова опояска, 
бандаж. 

Банка — слоїк; ки сухие и кро- 

вососньїе (сисагЬіІа)— крів’яні бань¬ 

ки, слоїки;аяпоставить —6. скинути; 

<0> сухие ставить при болях живо¬ 

та — заварювати соняшниці (Грін.)т 
Баня — лазня, баня; водяная — 

л. водяна; «с паровая (уарогагіит, 

зисіаіогіит) — прійня, пітниця. 
Барабан (Іутрапиз) — бубон, бубен, 

тарабан (Гал.). 
Барабанний (Іутрапісиз) -- бубен- 

ний; <&> ная полость (сачит Іут- 

рапі) — бубенна ямка, дутина; чт> 

ная перепонка (тетЬгапа Іутра- 

пі) — бубенна перетинка; «о» ньіе 
пальцьі — бубенні пальці, пучки; 

звук (зопиз Іутрапі) — бубен- 

ний голос, згук. 

Барак — курінь, барак; *о> чньїй — 

курінний; чная система — ку¬ 

рінний уклад. 

Барий (Ьагіит) — бар. 

Бассейн — водойма, водозбір, водо- | 

є мок (Врх.). | 

Бахрома (НтЬгіа) — торочка, мн. то¬ 

рочки, стрілки (Коб.)\ <о> чатьій (їіт- 

Ьгіаіиз) — торочкуватий. 

Бацилла (ЬасіІІиз) — бакциль, патичка, 
мн. патичча (Грін.)\ запятовид- 

ная — 6. протинчастий. 

Бациллярньїй (ЬасіІІагіз) — бакци- 

льовий, патичковий. 
Баугиниева заслонка — Бавгініева 
ізатинка. 

Бедерчатьій (їетогаїіз) — стегнастий, 
сулиговатий. 

Бедренньїй (їетогаїіз) — стегенний 
стегновий, сулиговий; <&> канал (са- 

паїіз сгигаїіз) — с. провід; «т> ая 
кость (оз їетогаїе) — стегельна 
кість; сустав (соха) — кульшл; 

ная грижа (Ьегпіа іпдиіпаїіз) — 

стегення кила. 

Бедро (Гетиг) — стегно, сулига, зм. 
— стегенце. 

Безбелковьіе отеки — безбілкові на- 

пухи, напливи. 

Безболезненность (апаїдіа) — бсз- 

білля, безболізність. 

Безбрачие — безшлюб'я. 

Безбровий (асіїіагіз) — голобровий, 

безбровий. 

Безвкусие — брік смаку; <о> но — 

несмачно. 

Безводие — безвіддя. 
Безвоздушньїй — безповітряний. 

Безволие (аЬиІіа) — безвілля. 
Безволосий (саіуцз) — безволосий, 

голомозий, голомшивий. 

Безвредний — нешкідливий, незавад- 

ний (Грін.). 
Безглазьій (апорЬІЬаІгтшз) — безо¬ 

кий (Км.), безочний. 

Безгласне (арЬопіа) — безголосся, 

брак голосу. 

Безгнилостний (азеріісиз) — відза- 

разний, унезаразливий, безгнилявий; 

«*> метод, асептика (азерііса) — 

унезаразнення, спосіб відзаразнення. 

Бездетность — бездітство. 

Бездиханний — бездушний, неживий. 

Безлихорадочний (аругеїісиз) — без- 

зимничний, безгарячний. 

Безмозгий (апепсерНаїиз) — безмоз 
КИЙ. 

Безмозглий — безглуздий. 
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Безнадежно больной (гтюгіЬипбиз) — 

безнадійно хорий, трупань. 

Безобразить (сіеїогтаге) — нівечити, 
шпетити. 

Безостньїй (азріпозиз) — безостюко- 

вий, неостистий. 

Безразличие (араІНіа) — байдужість. 

Безрассудство — безумність (Коб.). 
Безумне (атепііа) — безум (Коб.), 
шаленість, безглуздя, шаленство (П. 

Бер)\ ньій (атепз) — шале¬ 

ний, безглуздий. 

Безумствовать, безуметь — навіс¬ 

ніти, шаліти, шаленіти, божеволіти, 

губити розум. 

Безучастньїй (араІНісиз) — байдужий. 

Безьімянньїй (апопутиз) — безімен¬ 

ний; С4г. палец - підмезинний палець. 

Без'ядерний — без’ядерковий, без 
зерновий. 

Без’язьічньїй (адіоззиз, адіоззіа) — 
без'язикий, німий, безріка. 

Белая горячна (беїігіит Ігетепз) — 

запійне маячення (Гал.), омут п’я- 

ничний (7*.). 

Велена (Нуозсуатиз підег) — блеко¬ 

та, НІМИЦЯ, люльок. 

Бели (ІеисоггНоеа, Пиог аІЬиз) — уп 
лави білі, білий цвіт. 

Белила свиуцовьіе (рІитЬит охуба- 

Іит) — блейвас. 

Белновина (аІЬитеп) — білковина, 

білок, білко. 

Белковьій (аІЬитіпаІиз) — білковий. 

Белладонна (аігора ЬеІІабоппа) —■ 
матриган (Грін). 

Белокровие (Іеисаегліа) — білокрів'я, 
білачка (Дуб.). 

Белок (аІЬитеп) — білок, білко (Кур); 
<&> а. рзеибо — б. позірне. 

Белочная обелочка глаза (зсіега) — 
білочня, склиця, білкова оболонка, 

Бе—Бе 

білчанка; <о> ііів — білочниця, з. за 
( пал білочні; <о> есіавіа — випин, ви¬ 

пинання білочні. 

Бельїе кровяньїе шарики (Іеисосу- 

ІНез) — білокрівці. 
Белье (Ііпіеа) — хустя, хусти (Грін.), 

шмаття (Кур.), білизна; <о> б. носиль- 
ное — шмаття; женские панталоньї 
— майтки; косьінка — хустка; 

кофта — юбка, хутрянка; 

носки — шкарпетки; и» подштани- 
ки — галанки (Грін), штанці, гачі 
(Кур); «о» полотенце — рушннк; 

ч» рубашка — сорочка; туфли 
— капці, патинки, пантофлі, виступ¬ 

ці (Грін); <о> чулки — панчохи; <о> 
б. постельное — шмаття ліжкове; на¬ 
волока — пошивка, наволока; 

одеяло теплое — коць (Грін. та 
Оз), ліжник (Грін), наліжник; <о> 
одеяло холодное — ковдра; прос¬ 
тиня — простирадло; б. старое 

, — перепіранка. 

Бельмо (Іеисота) — скалка, більмо; 
«г> І. абНаегепз — косиці (н); «л име- 
иющий — більмак, більмач. 

Бергамотное масло (оіеит ВегЬато- 

іі) — бергамотна олія. 

Вередить (ехсіїаге) — ятрити, роз'¬ 

ятрювати, вразити (Ум), вражати. 

Беременеть (дгауібаге) — вагітніти, 
(за)ваготіти (Км). 

Беременная (дгауіба) — вагітна, важ¬ 

ка, тягітна, у тяжі (Км); ной 
бьіть — бути у вазі, у тяжі (Км). 

Беременность (дгауісіііаз) — вагіт¬ 

ність, вагота, тяжа (Гал.); д. аЬйо- 
тіпаїіз — в. черевна; ехігаиіе- 
гіпа — в. позауразна, позароднича; 

<о> оуагіаііз — в. яйникова; <о> їи- 
Ьагіа — в. руркова. 



Бе—Би 

Берцо (ІіЬіа) — гомілка, голінка; <о> вьій 
(ІіЬіаІіз) — гомілковий, голінковий. 

Бескогтевьій (апопусЬіиз) — безпа- 
зурий. 

Бескостньїй (апоззеиз) — безкістний, 
безкостий. 

Бескровие — безкрів’я. 
Бескровньїй (апаетісиз) — недокрів¬ 

ний, безкровий, анемичний. 

Бесноватьій — біснуватий. 
Беспальїй — безпалько, безпальчий. 

Беспамятливость (атпезіа) — не- 

пам’ятливість. 
Беспамятство — непам'ять. 

Бесплодие, безплодность (зіегіїііаз) 
— неплідність; *т> ная (зіегіїіз) — 
неплодниця, безплідна. 

Беспозвоночньїй (ауегіеЬгаІіз) — без- 
хребовий, безхребниковий. 

Беспонойньїй — невгамовний, невпо- 

кійний, турботний: & ство — неспо¬ 

кій, турбота, турба, турбування. 

Беспольїй (азехиаііз) — безпоглавий, 

безпогцлівний. 
Беспомощность — безпорадність. 
Беспрерьівньїй (сопііпииз) — безу¬ 

пинний, невпинний, безугавний. 

Бессемянньїй (азрегтаїісиз) — без- 

насінний, безріженний. 

Бессилие — несила, занепад сили, 

знесилля, уломність (Коб). 
Бессильньїй — кволий, охлявий, без¬ 

силий, недолугий, немічний, недужий. 

Бессмьісленность — недоречність, не 
тям, безтямність. 

Бессознательность — нестямність; «т» 

НО — в нестямі; 47» ньій — непри¬ 

томний, нестямний; 47» ное состоя- 
ние — безтям (Гал). 

Бессонница (іпзотпіа) — безгоння, 

нічниця, несплячки; 47» у детей — 

несплячки. 
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Бессосудистьій (апапдіозиз) — без- 

жиловий, безсудинний. 

Весстрастие (араІЬіо) — нечулість, 

байдужність. 

Бесстьідство — безсоромність, нев- 

стид. 
Бесформенний (атогрЬиз) — безфо- 

ремний. 

Бесчувствие (зіирог) — нечулість, 

безчуття, безчутність; 47» енньїй (Іог- 

рібиз) — нечулий, заморочений, за¬ 

паморочений (Коб). 
Бесцветньїй — безбарвний. 

Бешенница (Сісиїа уегоза) — віха, 
вомига. 

Бешенство (їигог) — несамовитість, 

шальга (У.), лютовання (Коб.), ска¬ 

женість; матки — (їигог иіегі, 
путрЬотапіа) — шальга уразу; 

чт» ньій (їигіЬипсіиз) — шалений, 

навіжении, несамовитий. 

Бешенство (Іузза, гаЬіез, Ну<ігорЬо- 

Ьіа) — скаженина (Кур), скажени- 

ця, сказ, водожах, скаженівка (Дуб). 
Бивень (сіепз сапіпа) — їкло, кло, 

мн. кла, клеваки. 

Бигамия (Ьідатіа) — двоженство. 

Биение (риїзаііо) — товкання, стукан¬ 

ня, постук, тукання (Дуб), побій 
(Коб). 

Биливердин (Ьіііуегсііпит) — жовче- 

ва зелінь, жовчезелінь, білівердін. 

Билирубин (ЬіІігиЬіпит) — жовчева 
червінь, жовчечервінь, білірубін. 

Билицианин (Ьііісіапіпит) — жовче- 

синець, біліціанін. 

Бинокулярньїй (Ьіпосиїагіз) — дво- 

очний, бінокулярний; 47» ое зрение 
(уізиз Ьіпосиїагіз) — двоочний зір, 

(в)зорок (Крем. п). 
Бинт (їазсіа)—повивач, перевивач, бин- 

да, сповивач, обмотка, завивало(Км.) 



Бинтование — завивання, оповиван¬ 

ня, обмотування; ть — повивати, 
завивати, за(по)вити, забиндажити, 

оповити; <о> ть живот — повинути 
келюх (,Луи,.). 

Биология (Ьіоіодіа) — живознавство, 

біольогія. 
Биться (раїріїаге) — колотитися, (про 
серце) — тріпатись. 

Бифуркация (ЬІЇигсаІіо) — роздво¬ 

єння, двійчатість (Коб), двугалуз- 

ність, розкіп, розсоха. 

Благоприобретениьій — придбаний, 

надбаний, набутий, нажитий. 
Бластема — первісне твориво, блас- 

тема. 

Бластомицетьі — первісні плісняки. 
Блеваиие (уотіїиз) — блювання, блю- 

вачка, ригачка, див. Рвота; чт> вать 
(уотіїаге) — блювати, ригати, ки¬ 

дати з себе, вонітувати. 

Бледная немочь (сНІогозіз) — блід- 

ниця (ІІоп.), блідачка, біла неміч. 
Бледность — білість, блідота, полот- 

нілість; неть — біліти, полотні¬ 

ти; побледнеть — збіліти, попо¬ 

лотніти. 
Блекота (Нуозсуатиз підег) — див. 

Велена. 
Бленноррея (ЬІепоггНоеа) — збурова 
сполучниця. збуроспійниця; «т> соп 
ІипсІІУІіів ЬопоггНоеіса — зполуч- 

нозбуриця. 

Блефарит (ЬІерИагіїіз) — війниця, за¬ 

пал краєчків повік. 

Блефаропластика (ЬІерНагорІазІіса) 

— штучне повікоутворення, повіко- 

штукування, блефароплястика. 

Блефароплегия (Ьіеріїагоріедіа) — 

повікопараліж: спазм (ЬІерЬаго- 

зразтиз) — повікоскорч, судома 
повіків. 

Близнецьі (детеїіі) — близнята, близ¬ 

нюки, двійнята, близці (близнюк, 

близнючка). 

Близорукость (туоріа) — коротко¬ 

зорість; <о> кий (глуориз) — корот¬ 

козорий, призорий, низькоокий, низь¬ 

кий на очі, підсліпий. 
Блок (ІгосЬІеа) — коліща, вертіло 

(Дуб.), бльок, кружіль; овидньїй 
(ІгосНІеагіз) —• коліщаний, бльоку- 

ватий; сустав (діпдіугтшз) — к. 

суглоб. 

Блондин — білан, білявець, білявий. 

Блоха (риіех іггіїапз) — блоха, блішка. 

Блуд (зПіргит) — розпуста (Коб.), 
перелюбство (Коб), любодійпість, 
блуд; «л ливьій -- розпустний, не- 

рядний, блудливий. 
Блуждающий — блукаючий, мандрів¬ 

ний; нерв (п. уадиз) — блукач. 

Бляшки — цятки; Пейеровьі бляш¬ 

ки — ц. Паєра. 

Боб (ІаЬа) — біб; <& овидньїй — біб- 

частий. 
Бобовник (атудгіаіиз папа) — бобчук. 

Бодрость — жвавість, бадьорість. 

Бодрствование — чування (Коб), 
дбалість (Коб), сторожкість. 

Бон (Іаіиз) — бік. 

Бокаловидньїй — келишастий. 

Боковой (Іаіегаїіз) — бічний, окрай- 

. ний, прибічник, збічний, боковий; ^ 

вьіе отростки позвонка (ргосе$$и$ 

Іаіегаїіз уегІеЬгае) — бічні пагінці, 
виростки хреба. 

Болевой (гіоіогозиз) — болючий; «?> 
вьіе точки (фр. роіпіз сіоиіоигеих) 

— боляки, болючі місця. 
Болезненньїй (тогЬозиз) — хирявий, 

хоровитий, хоробливий, болізкий 
(Грін.), хворобний, хирний, хирий, 
скергеля, немічний; ность (тог- 
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Ьозіїаз) — хоробливість, хорість, 
болючість, недужість, дошкульність; 

творньїй (тогЬісіиз) — хороби- 

стий, хороботворчий. 

Болезнь (тогЬиз) — хороба, хвороба, 

хира, син.: недуга, кволість, неміч, 

хворість, недужність, слабування; 

перенести — перебути хоробу; <&> 
затягивается — хороба проволіка¬ 

ється; <£> ни внутренннх органов 
(тогЬі іпіегпі) — хороби осередні, ! 

серединні, середкові, середові, хоро- 1 

би осередніх оруддів, внутрішні хо- і 
роби; инфенционная — х. чіпка, ! 

пошестна; у скота (ерігооііа) — 

помірок на скотину; <о> английская 
(гасИіІіз) — одлина, кривуха, рахіт, | 

м’які кістки; «л Вавесіоуіі — х. Ба- ! 

зедова, вирлоокість; <&> ВгідНііі — і 
нирчиця довгочасна, довготривала, ! 

Брайтова неміч; «7> глазная — х. на 
очі; душевная (рзусНозіз, рзу- , 

сЬораІЬіа) — х. умислова, псіхоз^ І 
каленная (ІііЬіазіз) — недуга на 

камні; «о> ногтя (рагопусЬіа) —за- 

нігтниця; <о> падучая (еріїерзіа) — І 
чорна неміч, чорна хороба, бирса, | 

падавиця, неволя (Грін.); & РоМі 
— Поттів горб, Поттова хира; <о> вос- 

паление под’язьічной железьі (га- і 
пиіа) — під’язичниця; <о> бессенни- ; 

иа — несплячка. 

Болеть — нездужати, хорувати, хорі- 

ти, хворіти, слабувати. 

Болеутоляющий (пагсоїісиз) — боле- 

стримний, наркотичний, більзтишу- 

ючий; <#> ае средство — більгаму- 

ючі засоби. 

Боли спазматические в животе (да- і 
зігаїдіа) — соняшниці (Грін). 

Болиголов (Сопіит тасиїаіит) — 

бугила, буглав, болиголова. 

Болотньій — багновий, болотяний; *сп 

ая лнхорадка (таїагіа) — пропас¬ 

ниця; тистьій — багнистий, баг- 

нявий (Ум.). 
Боль (сіоіог) — біль; & суставов 

(агІЬгаїдіа) — гризь («.); <о> пояс- 
ннцьі (ІитЬадо) — охват (Грін.), 
уломи в крижах, прошиб (Г), попе¬ 

рек болить; <о> мьішечная (туаідіа) 

— камчук; нервная (пеигаїдіа) — 

підвій, нервець; & в боках груди 
(ріеигосііпіа) — кольки. 

Больница (позосотіит) — лікарня, 

шпиталь; <о> для душевно-больньїх 
— божевільня, заклад божевільних. 

Больно — боляче, дошкульно; боль- 
ной — слабий, недужий, хорий, хво¬ 

рий, Трудний; €& куриной. слепотой 
лукавий (Грін.); ьіе ноги — но¬ 

ги камчужні (Стар. Лея); фис- 
тулой — норикуватий; <о> ного под- 
нять на ноги — відходити, відхая- 

ти, одволати, вигоїти, відволодити. 

Большеглазьій (тасгорИІНаїтісиз) -- 

окатий, окань, витрішкуватий. 

Большеголовьій (тасгосерИаІиз)—го¬ 

ловатий, головань, головко, головач. 

Большой круг кровообращения —ве¬ 

ликий кровообіг, великий кровово- 

рот, велика кровокружба. 

Борная нислота (асісіит Ьогісит) — 

боровий квас. 

Бородавка (уеггиса) — бородавка, гуз¬ 

ка; чатнй (уеггисозиз) — боро- 

давистий, бородавочний. 

Борозда (зиісиз) — борозна, скородз, 

ринва (Коб.), жолобочок, рівчачок, 

скап (Коб.); <о> странгуляционная 
— смуга зашморгова. 

Борозда (дугиз) — завоя, борозна; *о> 

ьі головного мозга (дугі) — завої 
мізку. 



Бороздчатьій — борознистий. 

Бочкообразньїй — бочкуватий, ба- 

рилькуватий, бочівковатий (Врх); 
4т> ная грудь — бочкувате огруддя, 

б. грудник. 

Боязнь (рНоЬіа) — острах, боясть, 

жах, ляк, опаска; 47» воздуха (аего- 

рНоЬіа) — повітрєжах; 47» водьі (Ьу- 

сігорЬоЬіа) — скаженість, водожах, 

водоляк; 47» света (рЬоІорЬоЬіа) — 

світложах. 

Брадинардия (Ьгасіусагсііа) — забар 
серця, забара серця, брадікардія. 

Вгабуїаііа — забар мови. 

Бредлть (сіеіігаге) — маячити, слова¬ 

ми блудити, белендити (Оз.); **» овой 
(сіеіігіиз) — маячковий. 

Бред (сіеіігіит) — маячіння, маячен¬ 

ня, омут (Т.); 47» (іезиііогіит — м. 

мінливе; 47» {игІЬиікІит — люте бо¬ 

жевілля; 47» Нузіегоеріїеріісиш — 

м. причинне; 47» шеіаЬоІісиш — м. 

божевільне, загально мінливе; 47» 
шедаїісит ошап —' м. величчам; ч7» 

шеІапсНоІісиш — м. задумов’я, ме¬ 

ланхолійне; 47» регіосіісит — м. зво¬ 

ротне; чт» ігешепз з. роШогит — 

м. запійне, запійна маячня (Гал.), 
омут п’яничний (Т.)\ 4т> регзесиііопів 
— м. пересліджування, слідкування. 

Брезгливость — бридливість, гидли¬ 

вість. 

Бритва — голяк, скисок, голівний ніж, 

бритва. 

Бровь (зирегсіїіит) — брова. 

Брожение (їегтепіаііо) — шумуван¬ 

ня, грання, мусування (Грін.), фер¬ 

ментація; 4» слизистое — ш. сли- 

зьове. 

Бром (Ьгопніт) — бром (Г.); 4» ово- 

ДОРОД — брОМОВОДенЬ (Т); 47» нзм — 

бромоотрій; 47» ИСТЬІЙ — бромовий. 

Бронх (ЬгопсЬиз) — дишка, озяв (Оз. 

Т.)\ 47» озІЬепозіз — узиння дишок, 

озявів; 47» іесіазіа — пошир лишок, 

озявів. 

Бронхнальньїй (ЬгопсНіаІіз) — диш- 

корий, озявний; 4т> натарр — диш- 

ковий нежит; 47» хиоли (ЬгопсНіоІі) 

— дишечки, озявки (Т. Оз.); 47» Ьгоп- 
сНіоІШз — дишечниця, озявчиця. 

Бронхит (ЬгопсЬіііб) — дищиця, озя- 

виця; 47» риігісіа — д. гнилизняна; 

47» ііЬгіпоза — д. волокняста, ни- 

тянкова. 

Брьіжейка (те5еп»€гіит) — оточина, 

отоки (Т. Врх), брижа (Грін), криз- 

ки (Врх); 47» ечньїй (тезепіегісиз) 

— оточинний, оточний (Т), брижій- 
ний; 47» гіса уаза 8. тезегаіса — 

жили кризкові (Врх), серсдтенесові 
(Врх). 

Брюшнна (регіїопеит) — очерев’я, 

очеревина, очеревна. 

Брюшко (уєпієг) — черевце. 

Брюшной (аЬсіотіпаІі$, уепігаїіз) — 

черевний, черевий, келюховий (І'уц), 
калюховий (Гуц); 47» ая полость — 

середовина черевна, нутрина кс- 

люхова. 

Бубон (ЬиЬо іпдиіпаїіз) — димниця, 

димєниця (Лік. зб), жовниця пах¬ 

винна; 47» ная чума (резііз) — за- 

лозова чума, жовниця злослива. 

Бугорок (ІиЬегсиїит) — горбок, па- 

гірок; 47» шіііаге — г. просяний. 

Бугорковьій (ІиЬегсиІсзиз) — горб- 

частий. 

Бугорчатна (ІиЬегсиІозіз) — горбко- 
виця, грузлавка (Т); 47» шіііагіз ипі- 
уегзаііз — г. загальна, грузлавка 
просяна. 

Бугорчатьій (ІиЬегсиІо5и$) — горбко- 

вий, горбчастий. 
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Бугристость (ІиЬегозіїаз) — пагірча- 

тість; <о> стьій (ІиЬегозиз) — пагір- 

частий, пагорбковий, пагористий, 

горбкуватий. 

Буж (сапсіеіа) — розпружник, поширю¬ 

вач; <о> зластический — поширю¬ 

вач пружний. 

Бузина (ЗатЬисиз підег) — бузина, 

баз (Гал.), базник (Гал.); овьій 
— бузковий. 

Буйство — бешкет, буяння. 

Буйньїй — бешкетний. 

Букардия (Ьисагсіїа, сог Ьоуіпит) — 

пошир, вибуялість серца, волове 
серце. 

Булавочньїй (сіауаіиз) — шпилько¬ 
вий. 

ВиІЬив — див. Луковица. 

Бульон — юшка, бануш, сьорба. 

Бумага — папер, папір; <& хлопчатая 
(ЬотЬух доззуріит) — бавина, ба¬ 

вовна, бавна; <о> восчаная (сЬагІа 
сегаїа) — папер вошатий; про¬ 

пускная — цідильна бібула, цідиль¬ 

ний папер (Лд.), бібульник; гор- 

чичная — п. мушкардовий; <&> лак¬ 

мусовая — п. лякмусовий. 

Бура (паїгіит ЬіЬогасісит) — блі- 

день, бура. 

Вигза — ворок, ворочок (Грін.); <о> 
апсопеа - в. ліктьовий; <^> Шз —■ 
ворокниця, ворокняк. 

Бурьій — барнавий, баркавий;* «*> ая 
атрофия — барнавий заник; <о> ое 
уплотненив легких — забарнавлси- 

ия легень. 

Воиіоппіеге (Фр.), промешностное 
камнесечение — ссчникорозтин ме- 

жинний, розтин межикрочча. 

Бутьіль — сулія. 
Бьістрорастущий — ростовитий, пруд- 
корослий. 

ааодилятаторьі (уазосіііа- 

Іаіогез) — жилопоширні 
нерви, жилопоширники. 

Вазоконстрикторьі (уа$о- 

СОП5ІГІСІОГЄ5) — жило- 
стискуючі нерви, жило- 

стискачі. 
Вазомоторьі (уазотоіогез) — жилопо- 

будливі нерви, жилопобудники, жило- 

іюрушники, жилопорушуючі нерви. 

Вакуоля (уасиоіа) — порожнявка. 

Вакцина (уассіпа) — вакціпа; <4* ко- 

ровья — коров'янка (Гал.); <о> тв- 

лячья — теляча віспа, вісп'янка. 

Вакцинация (уассіпаїіо) - вакціио- 

щеплення, щеплення вісп’янки, віс- 

илянкощепленни (телячої віспи). 

Вакцинотерапия (уассіпоІНегаріа) — 
вакцінолікування. 

Валериана (Уаіегіапа оКісіпаїіз) — 

а(о)верьяна (Полт.), лихоманник 
(Екат.), поганник (Лнн.), одхасник, 

стояк (Гал.), оделен (Гуц.). 
Валериановая настойка, иапли —кра¬ 

плі оверьянові, оделенові, стоянові. 
Валик (уаііит) — валок; КОМ окру- 

женньїй (сігсит уаііаіит) — об вал¬ 

кований. 
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Ванна (Ьаіпеит) — купеля, лазничка, 

ванна; <о> грязевая — купеля каль¬ 

на; минеральная — к. бурмуто- 

ва; паровая (Ьаіпеит уа рогіз) 

— парня (Кур<&> щелочная — 

щавова. 

Вапорнзацня (уарогізаііо) — пару¬ 

вання, вапоризація. 

Варенец (вид простокваши) — ря¬ 

жанка (Грін.). 
ВарйКозньїй (уагісозиз) — жиляковий. 

Уагісосеїе — жиляки насінного мо- 

• тузк*. 

Уагіх-сез — жиляк, мн. жиляки; 

сез НаетоггНоісІаІіз — жиляки охо- 

дові; <о> шагізсае — жиляки стухлі. 
Васкуляризация (уазсиїагізаііо) — 

прожилення, прожилування, упажи- 

лення, васкулярізація. 
Вата (доззуріит) — бавовна, бавина, 

вата; <о> д. ЬаетовШісиш — б. крів 
тамуюча; очнщенная — б. оббі- 

рана. 

Ватньїй — бавовняний, ватяний. 

Введение (напр. инструмента) — 

впровадження (Кур.), впуст. 

Вворачивание (іпіизизсерііо) — ввер¬ 

тання, вбгання, вкочування; ать 
(іпіизизреіаге) — ввертати, вбгати, 

вкочувати. 

Вдавление (ітргеззіо) — втиск (Ііоб.), 

упука (Грін.), вглибина, влоговина. 

Вдавленньїй — повгнітаний (Врх), 
втиснутий. 

Вдавливание — повгнітення (Врх.), 
вдушуваяня, втискання. 

Вдавливать (ітргітеге) — вдушу- 

вати, втискувати. 

Вдох (іпзрігаїіо) — удих (Полт), вдих. 

Вдувание (іпНаїіо) — вдим. 

Вдьіхание (іпзрігаїіо) — надих, вди¬ 
хання. 

Вегетарианство — рослиноспоживан- 

ня, споживання рослинних пожив, 

потрав, рослинокормність. 

Вегетативньїй (уедеіаііуиз) — жив- 

кий, зрістковий, зростний, вегета¬ 

ційний. 

Везикула (уезісиїа) — пухирець, пу¬ 

хирчик; <о> V. дегтіпаііз — п. зарідко- 

вий; <&> зетіпаїіз —- п. насінний, рі- 

женевий. 

Везикулярньїй (уезісиїагіз) — пухир¬ 

частий. 

Веко-ки (раїреЬга-ае) — повіко, клі- 

павка, повіки, кліпки, павучайка 
(Гал.); <*> тизсиїиз раїреЬгагит — 

м'яз повіковий; «?> Іагзиз раїреЬгае 
— хряст повіковий; <я> р-гає звЬит 
— мастиво повікове; третье 
(тетЬгапа пісіііапз) — жмурина 
(Врх.). 

Векодержатель — вікотримач. 

Векопод'емнин — повікотримач, пові- 

копідіймач. 
Величина (тадпііибо) — величінь, 

великість. 

Вена (уепа) — син(є)жила, вена, до- 

водня (Шк.)\ V. агудоз — сж. не¬ 

париста; <*> ае Ьи1Ьи$ іидиіагіз — 

бульвина ярмової синєжили; сауа 
— павенна, порожня; «4* раїгпагіз 
— сж. долонна; па рапсгеаііса 
— сж. черевослинна; ріехиз Нае- 

шоггЬоігіаІіз — спліт оходовий; 

V. рогіа — сж. брамна, воротня; & V. 

зарЬепа (тадпа, рагуа, ассеззогіа) 
— сж. схована (велика, мала, долучка). 

Примітка: які відповідають назвам 
червоножил, див. Артерия. 

Венеричесний (уепегісиз) — вене¬ 
ричний. 

Венесекция (уепаезесііо) жилорозтии, 

жилопротин. 
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Венечньїй (согопагіиз) — вінцевий. 

Венозньїй (уепозиз) — синєжильний, 

синєжиловнй. 

Вентиль — кляпа. 

Вентилятор — перевітрувач, млинок, 

вітроіін; иия — перевітрення, 

перевітрування. 

Венчик (агеоіа) — віночок, обвідка 
(Лік. зб.у, а. ташіїїае — о. смоч- 

кова. 
Веред (їигипсиїиз) — чиряк, чирка, 

болячка, бибак; & созревает — ч. 
вистигає. 

Веретенообразньїй (їизіїогтіз) — ку- 

жілястий (Врх.), веретеноподібний. 

Вертел (ІгосЬапІег) — овороть (Врх.); 
Ііпеа азрега-їетогіз — смуга ра- 

пата (Врх.). 
Вертикальньїй (уегіісаііз) — увіслий 

(Грін.), простовісний, простопадний, 

сторчовий; но — простовісно, 

сторч, сторчки, сторчма, насторч. 

Вертлужная впадина (асеїаЬиІит) — 

пан(о)івка, кульшовий заглиб (Коб.), 

кульшівка. 

Верхушка (арех) — верхівка, вер 
хів'я; «т> ечньїй — верхівковий; 

«7> процесе (арісіііз) — верхівиця. 

Вес (ропсіиз) — вага, тягар; <о> удель- 

ньій (р. зресіїісиз) — вага вла¬ 

стива. 
Веселящий газ (піігодепіит охусіа- 

Іит МгО) — азотовий недокис, не- 

доквас. 

Весиушки (арНеІісіез) — веснянки, лас¬ 

товиння, ряботиння, потруглі (Гуц.); 
щатьій — веснянкуватий, весну- 

ватий. 

Весомьій — маючий вагу. 

УезІіЬиІит — див. Преддверие. 

Весь» — вага, ваги, важня і Ум.), ва¬ 

гівниця (Грін.), вагівня (Ад. н.); 

большие — терези(а); ручиьіе — 

кантар; маленькие — важки; <г> 
аптечньїе — шальки, шайки (Ад. н.); 

; и7> общественньїе, на площадях, 

І для взвешивания грузов — вагів¬ 

ниця, вагівня, тереза. 

Ветвление — розгалуження, 

і Ветвь, веточка (гатиз, гатиіиз) — 

гилка, гилячка, галузь, галузка; <о> 
бронхиальная — дишка (нар.), озя- 

вок (Гал); ящийся (гатіПсапз) 

— розгалужний. 

Ветер (уепіиз) — вітер, подув, повів 
(Коб.), подмух (Гал.); тряной(уеп- 

Ііііз) — вітровий. 

Вещество (зиЬзІапІіа) — субстанція, 
матерія, твориво; ^ болезнетвор- 

ное — бешега; «о» ва белновьіе — 

білчани (Іірх.), білковини (Врх.); «?> 
воспринимающее (сопзіііиепз) — 

складень; з. ехсіріепз — вбірун; <о> 
уеЬісиїит — підміс; з. дгізеа еп- 

серНаІі — т. мізкове, т. шаре; 

дубильное — дубило; з. іпіегсеї- 

Іиіагіз -т. міжкомірочне; ва клей- 

дающие — клеєвини (Врх.); <о> кор- 

ковое (согіісаііз) — г. шкоринкове; 

летучеє — річ летка, т. летке; 3. 

тесіиііагіз — т. мізкове, шпікове, 

стрижове; еств обмен — ви¬ 

міна творива, зміна матерії; ва пи- 

щевьіе — кормини (Врх.). 

Взбалтьівать (адіїаге) — бовтати, 

збовтувати, колотити, каламутити; <&> 
олтать — сколотити, зболтати, скала¬ 

мутити. 

Взвесить (репгіеге) — виважити, зва¬ 

жити. 

Взволнованньїй — зворушений, зру¬ 

шений, збурений, схвильований. 

Взгляд — погляд, позір. 

2 
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Вздох — зітхання; <о> испустить по- і 
следний — віддати останнє зітхання, І 
сконати; нуть — зітхнути, здих- | 

нути, звести дух, відітхнути (Оз.). 

Вздрагивание (зиЬзиІІиз) — здриган¬ 
ня, дригота. 

Вздрогнуть—здригатися, здригнутися. 

Вздуваться — здиматися, здуватися, 

надиматися, пучнявіти. 

Вздутие (іпПаїіо) — надма, надиман¬ 

ня; «4» живота (теїеогізгтшз) — 

дмучка; <о> ться (о ноже) — кожу- 

шитися (Грін.). 

Вздутьій — (іпПаІиз) надиманий, на- 

пуж(ш)ений. 

Вздуться — напучнявіти, надиматися. 

Взор — зір, погляд; <&> потуплять — 

спускати очі. 
Взрезьівать (зесаге) — розтинати, 

розрізувати; <о> зать — розтяти, роз¬ 

няти, розрізати. 

Взросльїй (риЬег) — дорослий, змуж¬ 

нілий. 
Взрьів — вибух; чатьій — вибу¬ 

ховий. 

Вибрация (уіЬгаїіо) — двигтіння, віб¬ 

рація, дрижання, мигтіння; тор- 

ньій - двигтінний, дрижучий. 

Вибрион (уіЬгіо) — півшрубень, віб¬ 

ріон, первісний зародок. 

Вибрировать — двигтіти (Коб.), дрижа¬ 

ти, миггіти {Коб.); ирующий (уіЬ- 

гапз) — двигтючий, мигтючий (Коб). 
Вивисекция (уіуізєсііо) - розчин жи¬ 

вої тварини (для наукових дослідів), 

розтин живої тварини. 

Видоизменение (Ігапзїогтаііо) — пе- 

реиначення, зміна, иначення. 

Винарньїй (уісагіиз) — заступний, по¬ 

мітний; ирующий —заступничий. 

Вилообразньїй (сіусЬоЬтиз) — вил- 

куватнй, вилуватий, вилкастий. 

Вз—Вк 

Виннокаменньїй (Іагіагісиз) — вин- 

никовий, виннокам’яний. 

Винньїй камвнь (осіопІоІіїНиз) — вин¬ 

ник (Гал.). 
Винтообразньїй (зрігаїіз) — сверли- 

куватий, гвинтуватий, шрубуватий. 

Вирулентность — їдкість (Лік. зб.), 
животрійлість, заразливість (здіб¬ 

ність при житті витворювати трійло); 

<о> ньій (уігиіепіиз) — животрійлий, 
здібний витворювати трійло. 

Висмут (Ьізтиіит) — бізмут. 

Висок (Іетриз) — скроня. 

Височньій (Іетрогаїіз) — скроневий. 

Висцеральньїй (уізсегаїіз) —■ осеред- 

ній; Іатіпа уізсегаїіз регіїопеі — 

осереднє очерев’я, з. утробне; ріеи- 

га Уізсегаїіз — олегня прилегенна. 

5. осередня олегня. 

Вителин (уііеіііпит) — заживок(/7ол., 

Грін.), вітелін. 
Вихрь идей (Гида ісіеагит) — вихор 

ідей. 

Вкладьіванив (ітрозИіо) — встромлю¬ 

вання, втулювання, бгання; <о> ьівать 
(ітропеге) — встромлювати, втулю¬ 

вати, в(у)бгати. 

Включатель (іпсіисіог) — вмикач. 

Включение (іпсіисііо) — вмикання, 

долучення. 

Вколачивание — вбивання; ивать 
(Іідеге, асіідеге) — вбивати 

Внось — навкіс, накриво, скісно, на- 

вхиль, навкоси, косяка. 

Вкус (дизіиз) —смак, (після їжи) — по 

смак; <4* испорченньїй (рагадіизіз) 

— зіпсований, блудний смак; <о> са 
потеря (адеизіа) — згуба смаку: 

<о> са чувство — змисл смаку. 

Внусовой (дизіаііуиз) — смаковий; 

<о> ьіе сосочки — пугарики смакові, 

див. Сосочки. 
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Влага, влажность (Нитог) — вох- 

кість, вологість, волога, вільга, віль¬ 

гість, волод; гу прнтягнва- 
ющий — вільгівний, всмоктуючий 
віпьгу. 

Влагалище (уадіпа) — піхва; уаді- 

пае Іогпіх — вібло піхви; уаді- 

пае іпігоііиз — пороги; уадіпае 
тисоза — п. слизньова; уадіпаїіз 
рогііо — піхвова частина уразу- 

уадіпаїіз ішііса иіегі — піхвова 
оболонка; аігезіа уадіпае — за¬ 

ріст, зарошення піхви; рагауадіпі- 

ііз — припіхвиця; регіУадІпШв — 

опіхвиця; уадіпізшив — скорч, су¬ 

дома піхви; УадІПІІІб — піхвиця; 
соїроггНарНіа — приточення піхви; 

соїроіотіа — розтин вібла піхви; 

влагалище мускулов (уадіпа ти- 

зсиїогит) — п. м'язів; пєгуі оріісі 
— п. зорового нерву; у-ае іепгііпит 
— п. тужньові. 

Влагалищньїй (уадіпаїіз) — піхвовий; 
<о> отросток (ргосеззиз уадіпаїіз 
регіїопеі) — п. пагінець очерев'я. 

Влажньїй (Ьитігіиз) — вохкий, воло¬ 

гий; ное омертвение — волога 

завмерлість; & ньім делаться — 

вохкнути. 

Влечение, побуждение (зіітиіиз) — 

гін (Бур.), мн. гони, спонука. 

Вливание (іпіизіо, іпіесііо) — вли¬ 
вання, ін'єкція, впорскування. 

Влияние — вплив, ділання (Гал.). 
Вменяемость — всудність; мьій 

(ітриІаЬіІіз) — всудний. 

Вменять — всуджувати, всудити; <о> 
' в обязанность — ставити за обо¬ 

в'язок; в вину — привинити. 

Вместилище (гесеріасиїит) — приЙ- 

милце, притулок, схороните. 
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Вмєстимость — місткість, набірчи- 

вість; тельньїй — місткий, про¬ 

сторий, паковний, обводистий (Коб.), 
насипчастий (Ум.); <о> тельность — 

місткість, вмістимість (Коб.), вмі¬ 

щення. 

Вмешательство хирургическое — за¬ 

біг (Лік. зб.). 

Вне (ехіга) — поза; <о> брюшинньїй 
(ехігарегіїопеаііз) — позаочеревний; 

маточньїй (ехігаиіегіпиз) — по- 

зауразний, позародничний; <&> поло- 

вой (ехігазехиаііз) — позапоголівний. 

Внедрение (іпіизизсерііо^ — вбгання, 

впуклення (Врх.), повгнітення (Врх.). 
Внедрение (іпуадіпаїіо) — вкочення, 

унутрення (кишки в себе). 

Внешний (ехіегпиз) — знадвірній, зо- 

кільний, зверхній, зовнішній. 
Внимание — увага, обачність, шана; 

принять во — звернути увагу, 

узгляднити; ч» тельность — уваж¬ 

ність, уважливість, унятливість; 

тельньїй — уважний, уважливий, 

унятливий. 

Внутренний (іпіегпиз) — осередній, 

серединний,.середковий, середовий 

(Грін.), нутрений; <о> не болезни 
(тогЬі іпіегпі) - осередні, серед- 

кові, середові хороби (Грін.); <о> яя 
медицина — медицина осередніх, 

серединних хороб; яя оболочка 
нровеносньїх сосудов (іпііта) — 

осередня оболонка жил, середно- 

жилля. 

Внутренности (уізсега іпіезііпаїіа) — 

нутрощі, серединна, животиння.скин- 

беї (Грін.), калюшки (Гал.), одріб; 

<4* вьінимать — н. брати; <&> по- 

вредить -- відшкодити, надсадити, 

надірвати серединну; язьік, дьі- 

хательное горло, легкие, сердце 
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и печень, все втесте, что одно- 

временно может бьіть удалено 
при вснрьітии трупа или убитого 
животного — легкуша (Грін.), жу¬ 

равель (Грін.), гусак (я.). 

Внутри (іпіга) — осеред, середно, 

посеред, серединно; & брюшин- 

ньій (іпіга регіїопеаііз) — середно- 

черевний; & брюшное давление — 

тиск черевний, келюховий, тисня че¬ 

ревна (Врх.)% середночеревний гніт; 

венньїй (іпігауепозив) — серед- | 

носинєжильний; глазной (іпіга- 

осиїагіз) — середноочний; груд- 

ной (іпіга ресіогаїіз) — середно- ; 

грудний; кишечньїй (іпігауізсе- І 
га!і$) — середнокишковий; <о> ма 
точньїй (іпігаиіегіпиз) — посеред- 

уразний; чт» мьішечньїй (іпігатиз- 

сиіагіз) — середном'язний; <о> плод¬ 

ник — середноплідник; <о> сердеч- 

ньій (епбосагсііа1і$) - середносер- 

цевий; <о> сосудистьій (іпігауазси- 

Іагіз) —■ середножиловий; <&> сустав- і 
ной (іпігаагіісиїагіз) — середносу- 1 

глобовий; <о> черепной (іпігасга- | 

піаііз) — серсдночсрепний; ар- 

териальньїй (іпігаагіегіаііз) — се- 
редночервоножиловий. 

Внушение (зиддезііо)— силення, вро- 

ки, сугтестія; <о> словесное — на¬ 

мова; аемость — всиляння, уро- 

єння, суґґестійність; ать — вси¬ 

ляти, всилити. 

Вогнутость (ехуасаііо) —- угнутість, - 

угин, вглибина; твій — (ехсауа- 

Іиз) — угнутий, вглибений, впуклий. ; 

Вода (адиа) — вода; <&> питьевая — 

в. питна (Кур.); теплая — літе- ; 

пла(о) (Грін.). | 

Водньїй (Ьубгаїиз) — водяний. І 
Водобоязнь — див. Бешенство. 

Водсем — водойма. 

Воділечебница — водолікарня. 

Водолечение (ЬусігоІЬегаріа) — не¬ 

доліки, водолічництво, водолікування. 
Водомер — водомір. 

Водопровод (аяиаесіисіиз) — водо, 
провід, водотяг. 

Водород (Ьусігодепіит) — водень: 

Ьусі. регохугіаіиш — перекис вол- 

ня; сернистьій — сірководень. 

Водоросли — баговіння, порост. 

Водоснабжение — водопостачання, 
водозастач (Гал.). 

Водянистость крови (Ьусігаетіа) — 

водокрів'я. 
Водянистьій (аяиозиз) — водявий. 

Водянка (Нубгорз) — водяна, волин¬ 

ця; <о> общая (апазагса) — водо- 

підткання (Луц.)\ Н. агіісиїагіз, 8. Ьу- 

(іагІНгоз — водосуглоб’я; <о> брюш- 

ной полости (азсіїез) — водочерев я; 
Н. сиЬШ — водоліктя; Ь. депиз — 

водокоління; чт> головьі (Нубгосе- 

рЬаІіа) — водоголів’я; <о> почни (Ьу- 

(ігоперЬгозіз) — в. ниркової миски; 

чт> предсердия (Нубгорегісагбіит) 

— водоосердя; <о> груди (ЬубгоІЬо- 

гах) — водоогруддя; Ь. Іепсіоуаді- 

паїіз, 8. іепсіоуадіпіііз зегоза — 

тужнєпіхвиця енроватна. 

Водяной рак (пота) — водняк, водяк. 
Водяночньїй (Ьугігорісиз) • — водян¬ 

ковий; «я» ая жидкость — в. плин. 

Возбудимость (ехсіїаЬіІііаз) — драж¬ 
ливість; димьій (іггііаЬіІіз) 
дразливий, вразливий; чг> дить (ехсг- 

Іаге) — зворушити, роздратувати; 

дитель (зіітиіиз) — зворушник, 

побудник, нарідок; <о> дитєльность 

(ехсіїаЬіііІаз) — зворушливість, ио- 

будливість, побудність; дитель- 

ний (ехсіїаЬіІіз) — зворушливий, 
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побудливий, зворушуючий, дратую¬ 

чий, побудний; <& ждать (іггіїаге) 

— спонукувати, побуджувати (Кур.), 

дратувати, дражнити; ждающий 
(ехсіїапз) — збадьоруючий, зворуш- 

ний, зворушуючий; ч» ждение (ето- 

Ііо) — зворушення, запал, збуджен¬ 

ня, підбудження; ждение нер- 

вов — зворушення нервів; жден- 

ньій (ехсіїаіііз) — зворушений, зру¬ 

шений, збужений, обурений. 

Возврат (гесісііуиз) — зворот, наво- 

рот (Оз.), вороття, (з)вертання. 

Еозвратньїй (гесиггепз) — зворотний, 

поворотний, поновний, відновний, 

наворотний (Оз.). 

Возвращаемость — зворотність, звер¬ 

тання. 

Возвьішение (етіпепііа) — згірря; 

е. агепаіа — з. піскове; в. сарііа- 

іа — з. головчасте. 

Возвьішенность (рготіпепііо) — згі¬ 

рок, згір'я, горбовина. 

Зоздержание *— отримання, стрим, 

упин, спин, уміркованість, утрима- 

ність; ч» ность — новстяжність, по- 

встягливість. 

Воздух (айг) — повітря, дух, обітря; 
испорченньїй, спертьій — важ¬ 

кий дух, сопух, придуха, повітря 
занечищене. 

Воздухоносньїй — дихопровідний, ііо- 

вітровий; <&> путь (Ігасіиз гезріга- 

іогіиз) — дихопровід,-ні шляхи. 

Воздухоемкость — повітроемність. 

Воздушньїй — повітряний, духовий; 

душ — п., д. дощ; насос — 

д. смок, духосмок; ая опухоль — 

ядуха шкірна; ая змболия — д. 
засніт. 

Воззрение — погляд. 
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Возмужалость (риЬегІаз) — змужні¬ 
лість, вилюднілість. 

Возмужать (риЬезсеге, асіоіезсеге) — 

змужніти, вилюдніти, внатуритись. 

Возникновение — виник, виникання, 
повстання, настання. 

Возобновление — відновлення, поно¬ 

влення, віднова. 
Возраст — вік, пора, літа. 
Возрождение (гезіііиііо, гедепегаїіо) 

— відродження, відновлення, від- 

(по)новини. 

Волдьірь (рЬута) — пухир. 

Волевой — довільний, вільний, волє- 

вий; Ч» Ьіе ДВИЖЄНИЯ — довільні 
рухи. 

Волнение — хвилю(ьо)вання, розрух, 

бурення. 

Волнистьій, волнообразньїй — клу- 

бакуватий (Врх\ хвилюватий, хви¬ 

лястий. 

Волноваться — хвилюватися, бури¬ 

тися. 
Воловий глаз (ЬирЬіЬаїтиз) — воло- 

окість, бичаче око. 

Волокнистьій (КЬгІпозиз) — волокну¬ 

ватий, ликоватий, нитявий; ьім 
делаться — волокнуватіти; ая 
ткань — волокняна поткань; 

истость (ПЬгіпозіїаз) — волокнова- 

тість. 
Волокно (ПЬга) — волокно, прорізь 

(Ум.), поточина (Ум); <&> на нерв- 

ньіе — волокна нервові, прорізь нер¬ 

вова; з» на упругие — в. пружні, 

прорізь пружна; ч» он нервньїх 
пучок - - нервове пасмо. 

Волоконце (ПЬгіІІа) — волокінце (Ум.). 

Волос (рііит) — волос, мн. волосся; 

сиіісиїа ріІІ —• оволосся зов¬ 

нішнє і осереднє; вігаїит те- 

биііаге — волосяна мезга, серце; 
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аіоресіа — лисіння; сапШез — | 

посивіння, сивіння; зусозіз — во- 

лосець, з. волосянець. 

Волосатий (Шагіа тесііпепзіз) — во- 

лосник. 

Волосатость (роїуІгісЬіа) — волоха¬ 

тість. 

Волосистьій (саріїїасеиз) — волоско- 

ватий. 

Волоски мерцательньїе (сіїіае) — ми- 

гучки, блимаюче, мигтюче волоссячко. 

Волосной (саріііагіз) — пажильний, 

волосянковий; 4» ьіе сосудьі (уаз^ 

саріїїагіа) — пажили, волосянки; <о> 

ость (фіз.) (саріїїагіїаз) — волося- 

ність, капілярність. 

Волосной, волосяной (рііагіз) — во¬ 

лосяний, волосовий. 

Волчанка Оириз) — вовчук, вовчак, 
вовчий лишай; І. егіїешаїозиз — 

в. плямкуватий, плямовий; І. епсіеті- 

сиз — в. чіпкий. 

Волчаночньїй — вовчатий. 

Волчий аппетит (Ьиіітіа) — їстовець. 
Волчья пасть (гісіиз Іиріпиз) — вов¬ 

чий писок. 

Вольнопрактикующий врач — лікарь 
вільної практики. 

Вольт — вольта; 4?» аметр — воль- 

томір. 

Вонь (їоеіог) — сморід. 

Вонючий (їоеіісіиз) — сморідний, смер¬ 

дючий. 

Воображение — уява (Г), уявління, 

виховання умове (І). | 

Воодушевление (епІНизіазтиз) — за- | 

пал, захоплення, оживлення; 4* ять 
— живити, побуджати, захоплювати, 

запалювати. 

Ворвань — трін. 
Воронка — лійка (Лд. н.)\ дели- 

тельная — л. поділова. 

Воронкообразньїй — лійкуватий; чг- 

ая грудь — лійкувате огруддя; чг> 

ая фасция — лійкувата стяга. 
Воротньїй (рогкаїіз) — див. Вена. 

Ворсинка (уіііиз) — волосинка, барва, 
ширинка (Коб.). 

Ворсинчатьій (уіііозиз) — барвистий, 

волохатий, волощатий. 

Воск (сега) — віск, воша. 
Восковидньїй (сегоісіиз, сегаїиз) — 

вощатий, воскуватий; 4* ное перв- 

рождение — вощате перетворення, 
в. перерід. 

Восковой (сегеиз) — вощаним, вос¬ 

ковий. 

Воспаление (іпИаттаїіо) — запал, 
запалення, запаління, заятрення, роз'¬ 

ятрення, приятрення; 4» яться — 

роз’ятруватися; <о> енньїй — запаль¬ 

ний, роз'ятрений, запалений. 

Воспалимость (іпМаттаЬіІіІаз) — за¬ 

пальність, нахил до запалу. 

Воспалительньїй (іпПаттаІогіиз) — 
запальний. 

Воспалиться (іпПаттаге) — запали¬ 

тися, приятритися. 

Воспламеняющийся (іпїІаттаЬіІіз)— 

палкий, запальний, завогнений. 

Воспоминание — згадування, спомин, 

споминка, згадка. 
Восприимчивость (зепзіЬіІіІаз) — 

вразливість, чулість, приймалість; 

вьій — уразливий, чуйний. 

Воспринимать—відчувати, переймати. 

Восприятие (регсерііо) — прийняття, 

втягання. 

Воспроизведение (гергосіцсііо) — від¬ 

творення; 4» водитель — відтвор¬ 

ник; 4» водить — відтворяти, ре¬ 

продукувати. 

Восстановитель (гезіаигаіог) — від¬ 

новник; 4* овление (гезіііиііо) — 
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оновлення, поновлення; овление 

полное — (гезіііиііо ад іпіедгит) 

— цілковите оновлення до натураль¬ 

ного стану; *о> овлять — віднови¬ 

ти, зновити, оновити, відбудувати. 

Восходящий (азсепсіепз) — вступний, 

догірний, вгору йдучий. 

Вошь (ресіісиїиз) — воша, нужа; р. 

риЬів — воша лобикова. 

Вощанка — вощанка (Ад. к.), церата 
(Ад. «.), цератка. 

Впадина ((оуеа, сауііаз) — западина, 

ямка, заглибина, вглибина, у(в)лого- 

вина, влуковина, влука, зашкалуби- 

на, опадь (Грін )\ тазобедрен- 

ная (асеІаЬиІит) — кульшова ямка, 

панівна, пановка; <о> глазная (огЬі- 

1а) — очня; <о> дать — упадати (Ум.). 

Впальїй — угнутьій, запалий, ямку¬ 

ватий. 

Впасть в детство — здитиніти (Грін.). 

Впечатление (ітргеззіо) — вражіння; 

ч» ия световьіе — в. світляні. 

Впечатлительность (ітргеззіЬіІііаз) 

уразливість, вражливість, чуйність, 

дражливість (Кур.). 

Впечатлительньїй (зепзіЬіІіз) — враж- 

ливий, дражливий (Кур.). 

Впитьівание (ітЬіЬіІіо) — всмокту¬ 

вання, вбірання, всякання, втягу¬ 

вання, набірання. 

Впитьівать (ітЬіЬеге) — втягувати, 

вбірати, всмоктувати. 

Вправимьій — вставний, заправний. 

Вправление (Іахіз) — заправління, • 

уставлення, вбгання; <о> вьівиха (ге- 

розіїіо) — направ, уставлення зви- , 

ху; чл ить перелом — кістки на- | 

правити. 

Вправлять — заправляти, уставляти, 

вбгати. 
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Впрьіскивание (іпіесііо) — впорскан- 

ня, вприснення; подкожное — 

підшкірне впорскання, вприснення 

підшкірне (Оз.). 

Впрьіснуть (іпіісеге) — впорснути. 

Впускание капель (іпзііііаііо) — вкра¬ 

плювання, вкраплення. 

Впускать (іпіісеге) — впускати, за¬ 

пускати, вкраплювати. 

Врач (тегіісиз)—лікарь,-ка, доктор,-ка; 

чт> детскнй (раегііаіег)— лікарь ди¬ 

тячих хороб;: по внутренним 
болезням, терапевт — л. ©серед¬ 

ніх, внутрішніх хороб; глазник, 

окулист — л. очник; психиатр 
— л. умислових хороб, л. умисловник. 

Врачебньїй (тесіісіпаїіз) — лікарсь¬ 

кий; «т» ное наблюдение — л. до¬ 

зір (Кур): & ная наука — меди¬ 

цина; о* ная помощь — лікарська 

допомога; «о» ное предписание — 

лікарська вказівка; ное управле- 

ние — лікарська, медична санітарна 
управа; чт> участок — лікарська 

дільниця (М. Ш.). 

Врачевание (тебісаііо) — лікарю¬ 

вання, див. Лечение. 

Вращательньїй (гоїаііуиз) — колово¬ 

ротний, оборотний. 

Вращение (уегзіо) — обертання, кру 
тіння, обхід, вертіння. 

Вред (поха)— шкода, вада; итель 

— шкідник (Оз.). 

Вредить (посеге) — шкодити, вади¬ 

ти, шкоду чинити. 

Вредньїй (посепз) — шкідливий, шкод¬ 

ливий, шкідний, вадливий; <о> но — 

вадливо, вадко. 

Вредоносньїй (регпісіозиз) — шкод¬ 

ливий, шкодний, вадливий, вадкий. 

Врезьівание (іпсізіо) — врізування, 

втинання. 
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Временньїй (Іетрогаїіз) — тимчасо¬ 

вий, часовий; во время — зав¬ 

часу (Ум.). 

Врожденньїй (сопдепііиз) — уродже¬ 

ний, вроджений, природний, при- 

рождений, родимий (Хор. п. Луц.). 

Вростать (Іпсагпаге) — вростати, 

врости. 

Вросший (іпсагпаїиз) — встрятий, 

врослий; ноготь (ипдиіз) — в. 
ніг(х)оть. 

Всасьівание (аЬзогрІіо) — всмокту¬ 

вання, вбірання в себе, втягання, 

всисання; 47» твльньїй —■ всисаль- 

ний, всякальний. 

Всасьівать (аЬзогЬегс) — вбірати, 
всмоктувати, набірати, всякувати. 

Всасьівающий (гезогЬепз) — всмок¬ 

туючий, беркий. 

Всеядньїй — всеїдний, всежерчий. 

Вскипание — закипання, скипіння, 

Вскипятить (гесояиеге) — спарити, 

нагріти, спражити (молоко). 

Вскрьівать (іпзесаге) — розтинати, 

розчиняти (Тим.); 4т> труп — розі- 

тяти, розчиняти трупа. 

Вснрьітие (зесііо) — розтин, розти¬ 

нання, розчин, карбування, розчи¬ 

няння (Луц.); <&> трупа (аи(орзіа) — 

розчин трупа. 
Всплесн — плюск, плескіт. 

Вспомогательньїй (асііиуапз) — по¬ 

мічний. 

Вспотеть (зисіогіїеге) — спітніти, 

упріти. 

Вспрьіскивание (іпіесііо) — впор- 

скання. 

Вспухание (іпіитезсепііа) - спухан¬ 
ня, напухання; <о> хать — пухти. 

Вспухлий (Іитісіиз) — опухлий. 
Вспучивание (теїеогузтиз) — дмуч- 

ка; 4» вает живот — обдимає жи¬ 

віт, келюх; 4» чить — упушити 
(Грін.). 

Вспьільчивость — палкість, оприскли- 

вість, запальчастість; <о> вьій — оп- 

рискливий, палкий, запальний, па- 

I льоний. 

Вставление — уставлення. 

Вставной — вроблений, вправлений; 

ит> зуб — уставлений, роб ;ений, 

штучний зуб. 

Встряхивание — стенуття, струшу- 

' вання. 
Втирання (Ггісііопез) — втирання. 

Втирать (іпїгісаге) — втирати, вбгати. 
Вторичньїй (гереіаіиз, зесипбагіз) — 

1 другоразний; 4т> ное натяжение (зе- 

! сипсіа іпіепііо) — друга загійність; 

чт» припадок (рагохізтиз) — д. пе¬ 

репалок; 47» сифилис — другоразні 
пранці; 47» ньіе явлення — друго¬ 

разні ознаки. 

Втягивание (ітЬІЬіІіо) — втягання, 

вбірання (в себе). 

Втягивать (ітЬіЬеге) вбірати. 

Втянутость(сопсауііаз) — заглиблість. 

втягненість. 

Вуалировать — ослоняти. 

Вход (абіїиз, ізІНтиз) — присілок, 
ганок, вступ; 47» в желудок (сагбіаї 
— пр. шлунку; ізІЬтиз їаисіит 
— пелька. 

: Входящнй N2 — вписове число, 

і Вшивать їіпзиеге) — вшивати; <&> ва- 

ние — вшивання. 

І Вшивьій — вошивий, вошій, гнпдя- 

ний (Грін.); 47» вость (ресіісиїозіз) 

— вошивість, нужа, вошивиця (Уиг). 

гнідниця. 

Вьібрасьівающий (еіасиїаіогіиз) — 
випорений, випорскуючий; е. бисіїїз 
— випорсник. 

Вьіветривание — вітовітрування. 



Вьівих (Іихаїіо) — звих, звихнення 
(Врлізрух, зрух; 1. сіауісиїае — 

з. душкн, „вибито в перепелах"; І. 
согпріеіа — з. цілковитий; 1. НаЬі- 

Іиаііз — з. звиклий; зиЬІихаііо — 

з. неповний, підзвих. 

Вьівихнуть (Іихаге) — звихнути, ви¬ 

вихнути, викрутити, вивернути. 

Вьівихнутьій (ІихаНіз) — звихнєний, 

вивихнений, вивернений. 

Вьіворачнвать (есігореге) — вивер¬ 

тати, залуплювати, залупити. 

Вьіворот век (есігоріоп) — виворіт, 

вивертання повік, кліпавок. 
Вьігиб (сигуаіига) — закрут, коліно. 
Вьігибание, вьіпячивание (сопуєхі- 

іаз) — вигинання, випинання; и» 

ться — випинатись, вигинатися. 

Вьігнаивать,-ся (зирригаге) — гноїти, 
згноїтися, вигниватися. 

Вьігребать (ехасегуаге, егиеге) — 
вигрібати, вигортати, вигорнути, ви- 

громадити („Вигромадила на припі¬ 

чок вугілля") (Ум.). 

Вьігребная яма — вигорна яма, ви- 

гортальня, яма відходова (Кур.). 

Вьідавливание (ехргеззіо) — вичав¬ 

лювання, витискування. 

Вьідалбливать — видовбувати, ви¬ 

довбати; & бить — викопирсати, 

вилучати, видовбати. 

Вьідающийся (етіпепз, рготіпепз) 

— виставний,'вистайний, видатний, 

вистаючий. 

Вьіделение (ехсгеііо, еіітіпаїіо) — 

відділення, вілдалювання (Кур.), ви¬ 

плив; <о> ия больного (моча, кал) — 

відходи (Оз.); ия слизистьіе 
женених половьіх органов — сли¬ 

зоти (н.); <о> послеродовьіе (ІосНіа) 

— породовий очисток, породові упла¬ 

ви. див. Секреция. 

| Вьіделительньїй (зесгеїогіиз, ехеге- 

іогіиз) — випливний, видільний. 

\ Вьіделять, вьіделить — вилучати, 

вилучити, видалювати (Кур). 

Вьідохнуться — витхнутись, видихав 

тись {Ум.). 
Вьідувание (іпїіаііо) — видимання. 

Вьідьіхание, вьідох (ехзрігаїіо) — ви¬ 

дихання, видих; хать (ехзрігаге) 

— видихати, видихувати; <о> хатель- 

ньій (ехзрігаїогіиз) — видиховий, 

дихальний, видихальний; хаться 
— видихуватися. 

Вьіемка, вьірезка, борозда (іпсізига) 

— борозна, рівчачок, борознонька. 

Вьіжидать (ехресіаге) — випасувати, 

вичекати. 
Вьіжигание (ідпіНсаге) — випалення, 

випал, випікання; <&> гать — висма¬ 

лювати (Ум.). 
Вьіжидание — вичікування; <*> тель- 

ньій — вичікуючий. 

Вьіжимание (ехргітаїіо) — вичлв 
юення, вичавлювання. 

Вьіжимать, вьіжать — вигнічувати, 

вигнітити, вичавити. 

Вьіжимки (ріезта) — вичавки, ви¬ 

тиск, вигніток, фуси, жмаки (з бу¬ 

ряків), макуха (конопляна). 

Вьіздоравливание (гесопуаіезсепйа) 

— одужування, видужування, уздо- 

ровлювання. 

Вьіздоравливать, вьіздороветь (те- 

сопуаіезсеге) — видужувати, ви¬ 

чунювати, одужати, видужати, вичу¬ 

няти, виходитися, окріяти, уздоро- 

влюватись. 

Вьінашливать (ехресіогаге) — ви¬ 

кашлювати, вихаркувати. 

Вьїкидьіш (аЬогІиз) — сплавня (Крем, 

і Хор. п.), виливок, виплав, збіглен- 

ня, викидень, недойос, потирча; <&> 
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ранний (етЬгуоп) — вибрудок, ви¬ 

пороток (II. Бер.), у рови ще (Грін.). 

Вьїкидьішньїе средства (аЬогІіуа) — 

вибрудкові засоби, середники. 

виключать (ехсіисіаге) — вимикати, 

вилучати; чл чение (ехсіизіо) — ви¬ 

лучення, вимкнення. 

Вьікраивать (ехзесаге) — викроюва¬ 

ти, викравати. 

Вьілечивать (запаге) — вилікувати, 

викурювати; чл рану — вигоїти. 
Вьілущать (ехагіісиїаге, ехзііграге) — 

вилущувати, вилузати (Грін.), вилу¬ 

щити (суглоб, око, гулю, наростень); 

ч* щение (ехагіісиїаііо, еписіеаііо, 

ехзііграііо) — вилущування, вилу¬ 

зування (Грін.). 

Вьімачнвание (тасегаїіо) — вимочу¬ 
вання. 

Вьімирание — переводження, зво- 

диння, вимирання; ит> ать — зводи¬ 

тись; чл мереть — перемерти (Ум.). 

Вьімя (иЬег) — вим’я, вимня; ч» со- 

бачье — суче вим'я (болячки в за¬ 

лозах під пахвами). 

Вьіносливость (раїіепііа) — витрива¬ 

лість. 

Вьіпадение (ргоіарзиз) — випад, ви- 
стрівання. 

ВЬІПОТ (ехзисіаіііт) — випотина, роп- 

няк. 

Вьіпотевание (ехзисіаііо) — випрі¬ 

вання. 

Випотрошить (еуізсегаге) — викиш- 

кувати, вибандилити кишки, витель¬ 

бушити. 

Вьіпрямление, вьіправление (ехіеп- 

зіо) — випрост(ов)ування; <о> лять 
— випрост(ов)уватн; чл митель — 

випростач. 

Вьіпунлость (сопуехіїаз, рготіпепііа) 

— опуклість, опука, горбовина. 

і Випуклий (сопуехиз) — опуклий, 
пукластий (Г.); ч» ло — вогнутьій, 
опукло угнутий; ч» двояко (сопуех) 

— двоопуклий, двопукластий. 

Випускник — випускач. 

Випячивание — випинання, пукла- 

вення (Врх.), вистромлювання, випин. 

Вьіпячивать (ехіепбеге) — випинати, 

випружувати. 

і Вьіражение (ехргеззіо) — вираз. 

| Вирвать (о рвоте) (етеїаге) — ви¬ 

бльовувати, виблювати, виригнути. 

' Вьірезать (ехсібеге) — витяти, вирі¬ 

зати, викотити; чл лоскут — вико- 

! тити клапЬть. 

Вьірезка (ехсізіо) — вирізування, ви- 

| різок, витинок. 

Вьіродон («іедепегаїиз) — виродок,, 

вирід; ч» диться — переродитися 
(Ум.). 

' Вьірождаться (сіедепегаге) — перево¬ 

дитись, виводитись, зводитись, виро¬ 

джуватись, виродніти. 

Вьірожденне (бедепегаїіо) — пере- 

1 від, вирід, звироднення, виродження. 

1 Вирощать (сиіііуаге)—плекати (Кур.), 

ростити. 

Виривать — виривати, вискубувати 
(про волосся); чл зубьі (ехІгаЬеге 
сіепіез) — зуби брати. 

Вьісасьіватель (азрігаїог) — висмок- 

тувач, висисач. 

Вьісасьівать (ехзидеге) — висмокта¬ 

ти, висмокчувати. 

Вьіскабливание — вишкрибування, 
вискромаджування; чл ть (ехсосЬІеа- 

ге) — вискребти, вишкрібувати, 

вискромажувати, вишкрябати, вис- 

кромадити. 

Вьіслушивание (аизсиїїаііо) — вислу¬ 

хування, вислухання, обслухання, 
обслух (Луц.). 
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Вьіслушивать (аизсиїїаге) — обслу¬ 

хувати, вислухувати, обслухати. 

Вьісморкаться — висякатися. 

Вьістилать (сопіедеге) — вистелю¬ 

вати, вистилати; «т» ниє — вистелю¬ 

вання. 
Вьістудить — простудити, вистудити, 

вискрипати (Ум.). 

Вьістунивание (регси$$іо) — вистуку¬ 

вання, обстукування, обстук (Луц.)\ 

вать (регсиїаге) — вистукувати, 

обстукувати. 

Вьіступающий (рготіпепз) — виста- 

ючий. 

Вьісьіпь (ехапІЬеша) — осипка, ви¬ 

сипка. 

Вьісьіхание (хего$і$) — висхнення, 

висихання. 

Вьітекать (еїНиеге) — точитись, ци- 

беніти (сильно). 

Вьітравить — витруїти; плед — 

зігнати плід (нар.). 

Вьітягивать (ехіегиіеге) — витягати; 

жение (Ігасііо) — витягнення, ви¬ 

тягання. 

Вьітяжна (ехігасіит) — витяг, ви¬ 

варка, викіи, витяжка. 

Вьіхариивать (ехриеге) — внхряку- 

вати, відхаркувати. 
Вьіход, исход, вьіхождение (ехіїиз) 

— вихід. 

Ввіходить (больного) — виплекати 
(хорого). 

Вьічленение (ехагіісиїаііо) — вилучка, 
витин (суглоба); нять — вилущу¬ 

вати, вилучати. 

Вьішелушить — вилущити. 

Вьіщелочить — визолити, позодити. 

Вьіщупать (раіраге) — вимацати. 
Вьіяснение (ехріісаііо, іііизігаїіо) — 

виладовування, з'ясування; <о> яться 
— виладовуватись, з'ясуватись. 

Вяжущий (асівігіпдепз) — терпкий, 

в'язкий. . 

Вязкий —ліпкий, беручкий, глеюватий. 

Вязкость — липкість, грузькість, глею- 

ватість. 

Вялость (аіопіа) — млявість, кволість. 

Вяльїй (Іахиз, Іогрісіиз) — млявий, 

повільний, марудний (Грін. і Оз.). 

аверсовьі канальї (сапаїі- 

сиіі Науегзі) — Гаверсові 
(крів’яно-кістяні) рурочки, 

див. Канал. 

НаЬііиз, {аеіе$ — стать, за¬ 

гальний вигляд будови ор¬ 

ганізму; Ь. $сгорЬи!о$и$ — с. жовно- 

васта, залозоваста, скрофульна; Ь. 

рКіізІсиз — с. сухотна. 

Газокалильньїй — накарбований газом. 
Газометр (дазотеїег) — газомір. 

Газообмен — виміна газів, газови- 

міна. 
Газообразньїй (аегоісіез) — леткий, 
улетний, газоватий. 

Гайморит (МдНтогіІіз) —■ гайморици, 
з. надриця Гайморова. 

Гайморова иолость (апігит НідЬто- 

гі) — Гайморова дутчна, щелепове 
надро. 

Галактостаз (да1асІо$Іа$і$) — спин 
покорму, покормоспнн. 
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Галлюцинация (ЬаІІисіпаїіо) — ома¬ 

на, (ч)мана, привиди, привиддя, ма- | 

ра, змислове уроєння, привід. 

Ґаллюцинировать (НаІІисіпаге) — ма¬ 

рити, белендити (Оз.). 

Галоппирование (нім. даііоріегеп) — 

чвалання, нестрим. 
Галоппирующий (даіорісапз) — не¬ 

стримний, невпинний. 

Гальванометр (даіуапотеїег) — галь- 

ваномір. 

Гальванопунктура (даіуапорипсіига) 

— гальваноііротин, гальванокрапку- 

вання. 

Гальванотерапия (даіуапоиіегаріа) — 

гальванолікування. 

Ганглиозньїе клетни — гудзові ко¬ 

мірки; <о> аполярньїе — бсзвипуст- 

кові; биполярньїе — двовипуст- 

кові; мультиполярньїе — багато- 

випусткові; <о> униполярньїе — одно- 

випусткові. 
Сапдііоп (узея) — гудз, науз; & сі- 

Ііаге, 8. орНІНаІтісшп — г. війо- 

вий; </?> соссудеит — г. куприко¬ 

вий; соеііасиш, 8. зеїаге — г. 

сояшний; депісиїаіит — г. лич- 

ковий; <о> іпсізіуиш — г. січневий; 

іпїегуегІеЬгаїіз — г. чсрснний. 

Гангрена, омертвение (дапдгаепа) — 

спалень (Оз.), вогнець, гниляк, гниття, 
замерлість, мертвиця (Т), гангрена; 

<о> газовая (етріїузетаїоза) — спа¬ 

лень газовий; д. позосотіаііз — 

ьогнець иіпитальовий; д. 8ЄПІ1І8 — за¬ 

мерлість стареча; д. зерііса — гниття. 
Г астралгия (дазігаїдіа)—чемІр(Грін), 

завина <н.), гастральгія. 

Гастрит (дазігіїіз) — шлунковиця, 

стравииця, з. запал шлунку. 

Гастростомия (дазігозіотіа) — опе¬ 

рація шлунконориці. 

Га-Ге 

Гастротомия (дазігоіотіа) — шлун- 

корозтин, стравникорозтин. 

Гастрозктомия (дазігоесіотіа) — 

шлунковитин, стравниковитин. 

Гастрознтерит (дазігоепіегіііз) — 

шлункокишковиця. 

Г астрознтеростомия (дазігсепіего- 

зіотіа) — сполучення шлунку з киш¬ 

кою, 5. шлункозтенеснення. 

Гебефрення (ЬеЬерЬгепіа) — розу¬ 

мове здитинство, гебефренія. - 

Гектичесний (Ьес1іси$) — мирхлявий, 

гектичний. 

Гематобластьі (ЬаетаїоЬІазІае) — за¬ 

родкові червонокрівці. 

Гематоген (Ьаетаїодепит; — кро¬ 

вотворний, гематоген, кровоквасник 

(Врх.). 

Гематогенньїй (Ьаетаїодепиз) — кро- 

вотворчий. 

Гематома (Ьаетаїота) — кровняк, 

кров’яна гуля. 

Гематурия (Ьаетаїигіа) — кровосеч, 

кров’яна сеч. 

Гемералопня (Ьетегаїоріа) — куря¬ 

ча сліпота, луна (Грін), лунавість; 

больной куриною слепотою — лу¬ 

на вий (Грін). 
Гемианопсия (Нетіапорзіа) —■ полу- 

зір, півзорість, півзорок, геміанопсія.* 

Гемин — кровокриштальник (Врх), 

гемін. 

Гемипарез (Ьетірагезіз) — півслуток. 

Гемиплегия (Ьетіріедіа) — параліж 
половинний, бічний. 

Гемоглобин (ЬаетодІоЬіпит) — кре- 

вобарвник, червінь (Кур), крово- 

красень, червінь кровна (Врх.). 

Гемоглобиновьій (ЬаетодІоЬіпісиз)— 

кровобарвниковнй, гемоглобинний. 

Г еморрагический (Ьаетоггїіадісц$) — 

кроз’янковий, крововипливний. 



Геморрагяя — див. Кровотечение. 

Геморрой (ЬаетоггЬоісіез) — оход; 

идальник (роїудопит Ьусігорі- 

рег) —гірчак, горчак; <гт> ндальньїй 
(ЬаетоггЬоісіаІіз) — оходовий; <о> 

идальньїе шишки — оходові жиляки. 

Гемофилия (ЬаеторНіїіа) — уродже- 

на крівавість. 

Генеология (депеаіодіа) — родовід. 

Генерализация (депегаїізаііо) — уза- | 

гальяювання, генерализація. 

Генерация (депегаїіо) — покоління, 

генерація. 

Сепиз — рід. порода, походження. 

Сепііапа сгисіаіа — материнка (Анн), 

товстуха. 

Гепатиаация (Нераіізаііо) — упечін- 

кування, спсчінкування (Луц). 

Гербарий (ЬаегЬагіит) — зільннк. 

травник. 

Гермафродит (ЬегтарНгогііІиз) — 

дівчур, гермафродіт. 

Герметичесний,-ни (Ьегтеіісиз) — 

щільний, щільно, герметичний. 

Герниотомия (Негпіоіотіа) — диг. 

Грьіжесечение. 

Гналиновий (Ьуаііпозиз) — склистий, 

прозорий; ч» ьіе цилиндрьі — скли¬ 

сті вальці. 

Гибкий, пластичесний (ЇІехіЬіІіз, еіа- 

зіісиз) — пружний, гнучкий, гиу 
чий, гинкий. 

Гибкость (ЯехіЬЯіІаз) — гнучкість. 

Гигрома (Ьудгота) — ворокняк, гі- 

: Гндронефроз (НусігоперНгозіз) — во- 

донирків'я,. гідронефроза. 

Нубгорз — водяна, водннця, див. Во¬ 

дянка. 

Гидротерапия, гидропатия (Ьусіго- 

ІЬегаріа) — водокурування, водо- 

1 лікування. 

НугігоїНогах — водогрудди. 

Гндрофобия (ЬусігорЬоЬіа) — водо- 

жах, водоляк, водожахаиня (Луц. н.). 

Гидроцефалия (ЬусігосерЬаІіа) — во- 

доголів'я. 

Гидрзиия (Ьусігаетіа) — водокрів я, 
гідремія, водокрівля (Луц.); <&> иче- 

ский (Ьусігаетісиз) — водокрів я- 

ниЙ, гидремичний. 

Гимен (Ьутеп) — лівинка (Ирх.), ді¬ 

воча перетинка; Н. аппиіагів — л. 
обручковата; Ь. сгіЬгіїогіпіз — л. 

сітчаста; ч» лоскутньїй — д. кля- 

понька; ч» полулунний — д. перс- 

кружна; Н. ГІтЬгІаіиз — д. стріпата. 

Гимнастика (кіпезіаігіка) — рухання, 
гімнастика. 

СіпдіУііІз — ясниця, з. запал ясна. 
Супаесошавгіа — жіноче груддя. 
Гиперемия (Ьурегаетіа) — псрекро* 

влення, кровонаплив; ч» чесний (Ьу- 

регаетісиз) — перекровлений. 

Гиперплязия (Ьурегріазіа) — див. 

Гипертрофия. 

Гиперсекреция (ЬурЄГ5ЄСГЄІІО) — над- 

виділь, перевиділення, гіперсекреція, 
надвиділсння. 

грома. 

Гягрометр (Нудготеїег) — вохкомір, 

гіґрометер. 

Гидравлический (Ьусігаиіісиз) — гні¬ 

тючий, гидравличний. 

Гидрат окиси калия — потасовий 
воднокис (НОН ). 

Гипертермия (ЬурегІЬегтіа) — пе¬ 

регрівання, гіпертермія. 
Гипертрофия (НурегігорНіа) — ви- 

буяння, вибуялість (Гал.), переріст, 

приріст (Лік. зб ), стовщення (Бур.); 

чесний (ЬурегігорНісиз) — вм- 

буялий, гипертрофічний. 
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Гиперзстезия (Ьурегае$ІЬе5іа) — над¬ 

вразливість, перечулення, збільшена 
чулість, доткливість. 

Гипноз (Нурпозіз) — заснн, засинен- 

ня, гіпноз; ч» тизировать — усни- 

ти, заснити, гіпнотизувати. 

Гипоплазия (Ьуроріазіа) — недороз¬ 

виток, гіпоплазія. 

Гипоспадия (Йззига игеїгае іпМ — 

сеченориця спідня, гіпоспадія. 

Гипостаз (Ьурозіазіз) — кровостин, 

гіпостаз. 

Гипс (дурзит) — гіпс, ваповий сір- 

чан (Ся4); ч» жженньїй — г. па¬ 

лений. 

Гистерзктомия (Нузіегесіотіа) — яй- 

никовитин, (по Тауберу) — уразо- 

витин. 

Главкома — див. Глаукома. 

Гладкий (дІаЬег) — пластий; ч» ие мьі- 

шечньїе волокна — пласті м'язові 
волокінця. 

Глаз (осиїиз) — око, ум. очко, мн. 

очі, очиці, оченята; <о> а вьіпучить — 

очі вирячити, вилупити, витріщити; 

ч» вьшяченьїй — банькате, витріш¬ 

кувате, вирячкувате око; <о> а гно- 
ящиеся — очі каправі, (людина) — 

кислоока, гнилоока; ч?> а занрьіть — 

очі заплющити, мружати око (П. 

Бер); чл заячий (ІадорЬІЬаїтиз) 

— незакрите, заяче око; чт> а зор 
кие — очі зіркі, бачучі, бистрі; чл 
а испортить от напряжения — ви 
дивити очі (Грін.); ч» а на вьїка- 
те — вирла, очі витрішкуваті; чл не- 
вооруженньїй — голе око (Оз.); ч» 

а подслеповатьіе — сліпаки, сліпні, 
очі підсліпуваті; ч» а понрьілись 
слезами — очі зайшли слізьми; чт> 

а смежить — очі замружити; ч* ах 

туман в — приморок, примрак в очах- 

Частини ока: ЬиІЬиз осиїі — Га¬ 

лина очна (Врх), банька; сашега 
апіегіог — комора переднєочна; с. 

розіегіог — к. позаднєочна; сапаїі- 

саіі Іасгутаїез — цівинки сльозові 
(Врх.), сльозоводці; сНогіоі(іеа — 

оболонка судинна, об. жиляста; соп- 

Іисііуа — оболонка сполучня, спій- 

ня (Г.), злучнівка; согпеа — рогів¬ 

ка; согриз сіїіаге — вінець ряско¬ 

вий, війкове тільце; согриз Ьуаіоі- 

гісит — скловатка (Врх.), силове 
тіло, склець; (іііаіаіог риріїїае — 

розворник зіниці; уогпіх соїцисііуае 
— вібло (А'*.), лук сполучні, спійні; 

Іоуеа сепігаїіз гвгіпае — загли¬ 

бина сітчанки; ігіз — дугівка (Врх), 

веселка, веселкове перспно; 1еп$ — 

сочка; пєгуі сіїіагез — нерви війо- 

ві; раріїїа пєгуі оріісі — смочок, 

пиптик (Луц. н.) зорового нерву; 
рипсіиш Іасгутаїе — сльозова крап¬ 

ка; риріїїа — зріниця (Врх), зіни¬ 

ця, туйок, зінка, здречко, здрійко 
очне; геііпа — сітничка, сітнівка, 

сітчатка; зассиз Іасгушаїіз — слез- 

ник (Врх); зсіега — білчанка, твер- 

дівка (Врх); зрЬіпсіег риріїїае — 

зворник зіниці; іареіит підга — 

чорнівка (Врх); гопа сіїіагіз — поя¬ 

сок рясковий (Врх.). Хороби ока: 

саїагасіа — див. Катаракта, Бель- 

мо; сНогіоісІіііз — судинниця (Врх); 

со^'ипсііуіііз — злучнівиця; епорН- 

ІНаІшиз — запале око; ерізсіегіііз 
— обільчанниця; ехорЬМіаїтиз — 

банькатість; кегаШіз — рогівниця; 

Іеисота — див. Бельмо; раппиз — 

більмо рогівки; рапорйІНаїтііІз — 

гнойовий запал ока, 5. гнойова очниця; 

ріегудіит — криляк, малка, песик 
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на оці; 47» ГЄІІПІІІ8 — сітниця (Луц.), 
сітчаниця; зсІегШз — більчанни- 
ця; ігасНотпа — сухий волос; хе- 
гозіз — сухість спійні, злучнівки. 
Очні операції: еписіеаііо ЬійЬі — 
виводення ока; Іихаїіо Іепііз — ви- і 
водення сочки, див. Зрение, Вено, 
Ресницьі. 

Глазница (огЬіІа) — очня, ямка очна. 
Глазной (огЬіІаІіз) — очний; 47» ое 
яблоно (ЬиІЬиз осиїі) — банька, 
очне яблуко, мн. баньки. 

Глазомер — окомір; 47» на — навіч, 
на око, налядцем, наглядці. 

Глазурь, змаль (еЬиг) — полива, по¬ 
ливо (Грін.). 

Гланда, -ьі в горле (атудбаїае) — 
мигдалики; <о> на шее — жовна,-ьі. 
Див. Абеп. 

Глаукома (діаисота) — зелена по¬ 
луда, зелений морок (Врхзелена 
вода. 

Г линоген (діукодеп) — солодень (Врх.). 
Гликозурия (діусозигіа) — цукросеч. 
Глина (агдіїїа, Ьоіиз) — глина, глей, 

глиюка; 47» фаянсовая — мула; 47» 
истьій — ґлеястий, глинястий. 

Глинозем (аіитіпіит) — глиняк, гли- 
нець; 47» чистьій — глиновий окис. 

Глиома (дііота) — нервозліпак, нер- 
возліпець, гліома. 

Глиссонова капсула (сарзиіа ОІуззо- 
пі) — опечіння, Глісонів капшук. 

Глиста (НеїтіпІЬез) — глиста,-ти, 
глистюк(а), червак, и; 4т> ленточная 
(Іаепіа) — ціп'як, глистюк биндовий; 
солитер бьічачий (Іаепіа тебю- 
сапеїаіа) — ціп'як воловий; соли¬ 
тер свиной (іаепіа зоїіит) — ці¬ 
п'як свинячий; зхинококк (Іаепіа 
есНіпососсиз) — ціп’як пухирчастий, 
ехинокок; лентец широкий (ЬоІЬ- 

гіосерЬаІиз Іаіиз) — дина; 47» пузьір- 
чатая (сузіісегсиз) — глистюк мі- 
шечковий; ьі сосальщини (їге- 
таїобез) — ссунці; двурот пече- 
ночньїй (бізіотит Ьераіісиз) — 
ссунець печінковий; двурот лан- 
цетовидньїй (бізіотшп Іапсеоіа- 
Іит) — ссунець списуватий; круг- 
льіе черви (петаїобез) — гли 
стюки округлі; аскарида чело- 
веческая (азсагіз ІитЬгісоібез) — 
починок (Мил.); острица детская 
(охуигіз уегтісиїагіз) — липчиця 
червій дитячий; мозговик — (соє 
пигиз сегеЬгаїіз) — коловат(й)ка 
ІгІсНосерНаїиз бізраг — ріжного 
ловець; ч» ьі зародьіш — заро 
док; фннна (їіппа) — решетнна 
зсоїех — шишня; отделившийся 
членик солитера — відшибень. 

Глицерин (діусегіпит) — глицерин. 
Глобулин (дІоЬиІіпит) — галінчак(н) 

(Врх), глобулін; 47» урия (дІоЬиІіпи- 
гіа) — білковиносечча. 

Глотание (бедіиііпаїіо) — ковтання, 
проковтання, ликання (ВТ), жва¬ 
кання (Ум.), глитання, лигання, проли - 
кання (Гал.); чт> затрудненное (буз- 
рНадіа) — утрудливе, сутужне ков¬ 
тання; 47» тельньїй — проликовий, 
ковтальний; 47» ть (аЬзогЬеге) — 
ковтати, глитати, лигати, проликати 
{Гал.). 

Глотка (рНагупх) — пролик(г), ковткч, 
горлянка; 4?» точньїй (рЬагупдеизі 
— проликовий,горловий, ковтковии; 
ізїНтиз {аиііит — пелька, див. 
Зев; 47» зрЬупсіег рііагіпдеі — про- 
ликостискач; рНагупдізтпиз — про- 
ликоскорч; рйагупдіііз — проли- 
ковиця; рйагупдозіепозіз — про- 
ликоузиння. 
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Глоток (Ьаизіиз) — ковток, гивт(і рін.). 

Глохнуть (оЬзигсіезсеге) — глухнути, | 

недочувати. | 

Глубокий (ргоїипсіиз) — глибокий, 

див. Углубление. 

Глуповатьій, глупьій (зіиііиз) — не- | 

доумковатий, недоумок. 

Глухой (вигриз) — глухий, глушко, 

глушка; <о> звук — згук приглу¬ 

шений. 

Глухонемой (зигбо-тиіиз) — глухо¬ 

німий, глухман (Грін). 

Гнев — гнів, гнівання, гніванка (Грін). 

Гнездо — кубло, гніздо; диться — 
загнізджуватись (Кур.), кублитись. 

Гиездньїй (Іосиїагіз) — огнисковий, 

огнищевий; ьіе пораження — 

огнискові забурення. 
Гнидьі (Іепіез) — гниди, моклиці 

(мертві). 

Гниение (зерзіз, риігеїасііо) — гнит¬ 

тя; <о> зуба, кости — спорохня- 

віння (Км.). 

Гнилонровие (зеріісаетіа) —- гнило- 

виця, гнила гарячка, гнилокрів'я. 
Гнилостньій (зеріісиз) — гнилизня- 

ний, гнилизний, гниляковий; <о> ьій 
яд — гнилизна, гниле трійло. 

Гниль (риіог, заргоіез) — гнилля, 

гнилятина, гнилячча. 

Гниляк (заргаетіса) — гнилюк (про 
людину). 

Гяиющий (риігезсепз) — гниючий, по- 

рохнавий (зуб). 

Гноекровие (руаетіа) — гноєвиця, 
гнойокрів'я. 

Гноеродньїй (руодепісиз) — гноєтвор¬ 
ний, гноястий. 

Гноетечение (руоггЬоеа) — гнойотік, 
ропіння, гнойотіч, гнойовитік; <о> 

ушное (оіоггЬоеа) — г. вуховий^ 

гноєточив вушима (77. Бер). 

Гноиться (зирригаге) — гноїтися, ро- 

питися, (проочі)— каправіти, закисати. 
Гной (риз) — гній, бруд, (иноді) — ропа, 
нарва (Оз); в глазах — капрз 
(Грін.); <о> ем забиться — заснічу- 

ватися (Грін); злокачественньж 
(ісЬог) — гнилизна; екровие ПсЬо- 

гаетіа) — кровоугнилнзнення; *•> 

заключающий в себе (ісЬогозиз; 

гнилизний; «7> при гоноррее — збур 
(Гуц.)\ р. Ьопит в* ІаибаЬіІе — 

гній густий, як звершки, і жовту¬ 

ватий. 

Гнойливость (глаз) (орЬІЬаІтору- 

оггЬоеа) — каправість. 

Гнойник (аЬзсеззиз) — див. Абсцесе; 

а. висіогірагиз — г. пітної залози, 
г. пітнівковий; <о> вскрьілся — нар¬ 

ва провалилась (Тим.). 

Гнойничок (аЬзсеззиз)- гнояночка(н). 

Гнойньій (ригиіепіиз) — гнойовий, 
гнійний, ропний; ная лихорадка 
— гнітучка (Км), гнітюха (Км). 

Гноящийся (зирригаїіуиз) — гниючий, 

ропливий. 

Гнусить — гугнявити, через ніс ба¬ 

лакати, гунявити. 

Гнусяивость — гугнявість, гунявість. 
Гнусливьій — гугнявий, гунявий, ГОЕ- 

затий. 

Говорливость — балакливість, бала¬ 

кучість, мовність. 

Говядина, мясо — яловичина, воло¬ 

вина, бичина, мнясо, див. Мясо. 

І Говяжий — воловий, бичачий, коров'я¬ 

чий, яловичинний; отвар — дзи- 

! “а (Грін). 

' Год — рік. 

, Голенастьій — гомілатий, голінастий, 
цибатий. 

Голень (егиз) — голінка, голянка, під¬ 

ете гня (Врх). 
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Голова (серЬаІе, сариї) — голова; у 
ломит — г. лоточить; кружится 
— в голові паморочиться. 

Головастий — пуголовок, головань, 

боклажок, прачик. 

Головка (саріЬіІит) — паголова (Мил.). 

Головокруженне (уегіідо) — запамо¬ 

рока, завороть у голові (Іуц.). 

Головчатьій (саріїаіиз) — голівчастий, 
головкастий; оз сарііаіитп — кість 
голівчаста. 

Голод, голодание — голодування, го- 

лоддя, без’їжжа, голоднеча (Врх.). 

Голосовой (уосаііз) — голосовий; 

V-Ііа Іідатепіа — голосові жмути¬ 

ки; у-а 1-а зригіа —голосники неправ¬ 

диві; у-а 1-а уега — голосники прав¬ 

диві; ая щель (гіта уосаііз) — 

голоснівка, юлосова щілина. 

Гонококк — збурова двокулька, го¬ 

нокок. 

Г оноррея(допоггЬоеа)—див. Триппер. 

Гонорройньїй (допоггЬоісиз) — збу- 

рОВИЙ. 

Горб (діЬЬиз) — горб; «»-задний (ку- 

рЬозіз) — г. позадній; <о> передний 
(Іоггіозіз) — г. передній, (людина) — 

малигувата; <&> ун - горбань, горбач. 

Гордость — гордощі (Ум.). 

Горелка — пальник (-4д. н.). 

Горение (веществ) — перепалювання 

{Кур.). 
Горечавка (депііапа) — лихоманник; 

д. сгисіаіа — терлич, тирлич (Грін.). 
Горечь (о внусе) — гіркота, гіркість, 

горість (Коб.). 

Горизонт — горизонт, виднокруг; 

та линия — обрій, овнд; таль- 

ная линия — позема; <о> та пло- 

скость — позем. 

Горизонтальний (Ьогізопіаііз, ІіЬга- 

іиз) — позємий. 

Горло (дийиг) — гаргало (Грін.), гар- 

гала, горлянка; вой — горляний; 

<о> сеченне (Іагупдоіотіа) — гор- 

лорозтин. 

Гороховидний (різіїогтіз) — гороху¬ 

ватий; <о> ая кость — горохувата 
кісточка. 

Горсть — жменя (Луц. н.) 

Гортанний (Іагупдеиз) — горловий, 

горляний. 

Гортань (Іагупх) — гортанна, гдачка, 

горлянка, гортань, гергавка (Грін.), 

ортань (Хор. п.), дерланка (Етн. зб.); 

саііііадіпез агуіаепоібеае — хряст- 

кн ливанкові (Врх.); с-до сгісоібеа — 
хрястха обручкова; с. ІЬугеоібеа — 
хрястка борлакова; гіта дІоІШіз — 
перейстя, вістя гортанки, голоснян- 

ка; Іагупдооебеша — горлонаплив; 

1агупдо8Іепо8І8 — горлоузиння; 1а- 
гупдозразшиз — гортаноскорч; їв 
гупдШз — гортанниця; Іагупдесіо- 
шіа — горловитин; Іагупдоіогпіа — 
горлорозтин. 

Горчица (зіпаріз) — гірчиця, свирі¬ 

пиця (Анн.), муштарда (готована). 
Горчншник (зіпарізтиз)— гірчишник. 

Горшок ночной — нічняний горщик, 

урильник. 

Горьний (атагиз) — гіркий; КО- 

ватьій — прогірклий, гіркуватий. 

Горючий (материал)—пальний (Кур.). 

Горячечньїй (сіеіігіиз) — гарячковий. 

Горячительньїй — гаряч (Грін.), га- 

рячний. 

Горячка (ГеЬгіз) — гарячка, (вогне¬ 

виця, пал, палючка; І. риегрегаїіз — 

поліжнича гарячка (Коб.), післяро- 

дивний, родільний пал. 

Горячность — палкість, запал. 
Госпиталь (позосотіит) — шпиталь; 

ньій (позосотіаііз) — шпитальо- 

з 
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влЧ; п. дапдгаепа — вогнець шпи- 

тальовий. 

Градус (дгасіиз) — ступінь, градус 
(Грін), степснь (Оз.); <о> ник (ІЬег- 

тотеїег) — тепломір; ний — 

ступневий. 

Граничить (бетагсаге) — межувати. 

Гранула (дгапиіа) — зеренце; цнн 
(дгапиІаГюпез) — грануляції, зер¬ 

нятка; д. егеШсае — з. дражливі- 

Гранулема (дгапиіота) — зерняк. зер- 

нястий наростень. 

Гранулирование (дгапиіаііо) — зер- { 

накування. і 
Гребенчатьій (ресііпаїиз) — гребін- І 
частий, кребінцьовий. 

Гребень (сгізіа) — гребінець, гребінь; 

с. даііі — г. півня, півньовий гре¬ 

бінець. 

Гребневидньїй (сгізіа їогт із) — гре- 
бінястий. 

Грибной (їипдозиз) — губовнй, гри- 

бовий. 

Грибовидньїй (Іипдіїогтіз) — губо- 
видий, грибастий, грибуватий. 

Гримасничать — гримасувати; <о* анье 
— гримасування. 

Грипп (дгурриз) — хрипка. 
Гроб — труна, домовина, гріб; овая 

крьішка — віко (Ум.). 

Гроздевидньїй (гасетозиз) — грони- 

стий, грончатий. 
Гроздекокк (зІарЬуІососсиз) — гро- 

няк, гроновик. 

Гроздь (зІарЬуІа) — грон(о)а, китя(х)г. 

кетяг (Грін.). 

Громко — натужно (Врх.), голосно. 
Грохот — гуркіт. 

Груди (шаттае) — груди, перса 
(Грін.), персь (П. Бер.); агеоіа тат- 

тае — околичка (Врх.) смочкова; 

$іпиз ІасШега — затока молошна. 

Грудница (тазііііз риегрегаїіз) — бру- 

сениця (я.), молошниця (Ум); <&> 

у норов — осовище. 

Грудной (ресіогаїіз) — грудний, гру- 

динний, огрудний; <о> ая кость (зіег- 

пит) — груднина, кобилка, груд- 

ник (7*.); тапиЬгіиш зіегпі — дер¬ 

жак кобилки; <$> ребенок — дитина 
запазушна, пригрудча (Грін). 

Грудобрюшная преграда (гііарЬгад- 

та) — перепно (В. Т), перепона, 

грудочеревна перетинка; ьій нерв 
(петі$ рНгепісиз) — перепний, гру¬ 

дочеревний нерв; *& поддиафраг- 

мальньїй нарьів (аЬзсеззиз зиЬїге- 

пісиз) — гнойовик підперепний. 

Грудь (ресіиз) — грудина, груди; <о> 

впалая — западисті груди; <&> ная 
клетка — огруддя; открьітая — 

відлонені груди (Кур). 

Грустньїй — сумний (Ум). 

Грушевидньїй (ругіїогтіз) — груш- 

коватий. 
Грьіжа (Ьегпіа) — кила, гила, варо- 

вина (Км), прогіуклина (Км)9 на 
дими; Ь. аЬботіпаїіз — к. келю- 

хова, черевна; Ь. асяиізііа — к. при- 

родня здобута; Н. асііроза — к. 
товшна; Н. агМісіаІіз — к. штучна; 

Ь. аіуріса — к. нетипова, незви¬ 

чайна; Н. сопдепіїаііз — к. уро- 

ждена; Н. сгигаїіз — к. стегнова; Ь. 
біарНгадтпаііса — к. грудоперетин- 

кова; Ь. йігесіа — к. проста; Ь. іп- 
диіпаїіз — к. пахвинна, з. надими; 

Н. іггебисІіЬіІіз — к. незаправна; 

Ь. Ііпеа аІЬае — к. білої смуги че¬ 

рева; Ь. тепіпдосеїііз — к. мізкова; 

Ь. тизсиїагіз — к. м’язова; Н. оЬІічиа 
ехїегпа — к. навкоса, надвірня, на¬ 

вкісна; й. оЬіигаІогіа—к. затулююча. 
затульна; й. отепіаіів — к. чепце- 
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ва; Ь. ресіогаїіз — к. груднина; 

Н. зсгоїаііз — к. калнткова; Ь. Ігаи- 

шаііса — к. забійна; Н. ишЬіІісаііз 
— к. пупцьова; Ь. Увзісо-игіпагіа — 

к. сечннкова; жу нмеющий — 
гилун (Грін.), киликуватий, гилнну- 

ва7Ий, киловий (Грін.), див. Монор- 

хнст. 

Грьіжевой (Ьегпіаііз) — килавий, ги- 
лавий. 

Грьіжесечение (Ьегпіаіогпіа) — кило- 

розтнн, килоутин. 

Грязелечебница — кальнолікарня, 

кальниця; <о> лечение — кальноліки; 

вьіе ванньї — кальні купелі. 
Грязь — болото, багно, бруд, нечисть; 

<о* с завода — чвир, юшка (У*.); 

<4* потная — леп, туриця, пітняк. 

Губа (ІаЬіит) — губа, зм. губння, 

губонька, мн. губи, губенята; 1. 1е- 

рогіпшп — г. заяча, (людина) — три- 

губа; бьі отвисльїе — капиці; 
<о> у лошадей — варги; ІаЬіа рш 
«іешіа — стульні; І. р. шаіога — 

с. більші; І. р. шіпога — с. меньші. 
Губастьій (ІаЬіозиз) — губатий. 

СиЬегпасиїит — трепло (Коб.), деме- 

но, стерно, правило. 

Губка (зропдіа) — вамбак, губка, на- 

дошник (Грін.); <о> речная — бодяга. 

Губчатьій, ноздреватьій — дірчавий 
(Хор. п.). 

Гуммозньїй (дитто$и$) — гумовий 
(про плястир), третневий (про пран¬ 

ці); дитша — т. пранцьовик. 

Густо — рясно (Ум.). 

авить, жать — гнітити, 
тиснути (Грін.), давити, 

чавити, душити, чемеси- 

ти (Грін.)\ т грудь — 

стискає в грудях. 

Давление — гніт, тиск, 

тиснення, тискання; <*» внутрибрюш- 

ное — тиск черевний, келюховий, 

$. тисия черевна (Врх.); <о> кровя- 

ное — кровотиск, гніт кров'яний. 

Дакрноцистит (сіасгуосузШіз) — сльо- 

зовиця, запал сльозового капшучка. 

Дальнозоркий (Нурегтеїгориз) — да¬ 

лекозорий; <я> кость (Ьурегтеїгоріа) 

— далекозорість. 

Дантист — зубник, зубарь, дантист. 
Двигатель — рушій, порушник; <&> 

ньій — руховий. 

Движение — рух, порух, рушення, 

порушення, ворушіння; враща 
тельное (гоїаііо) — р. коловий, обо- 

ротовий; невольное — відрух; 

червеобразное кишек (пери¬ 

стальтика) — рух перевалькува 
тий, клубетування (Грін.), робаковий 
рух. 

Двоение (в глазах) (сііріоріа) — роз- 

I двій, двоїння їв очах). 

Двоиться —■ двоїтися, подвоюватися. 

двойнити (про очі). 

Двойни — близнюки, двійнята. 

Двойной — подвійний, подвоєний. 

Двойственность — двоїстість (Тим.); 

ьій — двоїстий, двійчастий. 

Двор — двір, подвірря (Ум.), на- 

двірря (Уж.), обійстя (Кур.); <о> скот- 
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иьій — загін, кошара; черньїй — 
задвірок (Ум.). 

Двояко-вогнутьій (сопсауиз) — дво- 

угнутий; <о> вьіпунльїй (сопуехзиз 
— дво(о)пуклий. 

Двукратньїй (сіиріех) — дворазовий. 

Двураздельньїй (Ьіїібиз) — двійча¬ 

стий, двочастковий. 

Двустворчатьій — двойчатий, дво¬ 

їстий. 

Двуустна печеночная (сіізіотит Ье- 
раїісит) — див. Глистьі. 

Двухкопьітньїй — ратишний, двоко- 

питний. 

Двухсторонний — двобічний, обо- 

бічний. 

Девственная плева — див. Гимен. 

Девственник — правик; «т> ица — 
правичка, правиця (Ум.), незаймана 
(Ум.); ость — панянство, вінок. 

Дегенерат — звироднілець, звирод 
цілий; ИВНЬІЙ — звироднілий; 

ация — див. Вьірождение. 
Деготь — дігогь. 

Дееспособность — дієздатність. 

Дезинфентор — відзаразник, викур- 

ник (нар.), дезінфектор. 

Дезинфекция — відзаразнення, відка- 

ження (Оз ), дезінфекція. 
Дезинфицировать — викурювати, від- 

кажувати, дезінфектуват^. відзараз- 

нювати; продезинфицировать — 

відказити (Оз.)\ <а> ванньїй від- 

кажуваний (Кур.). 

Дезинфицирующий (сіезіпїесіепз) — 

дезінфеційний, відзаразний, відка- 

жуючий, відказний. 

Дезодоризация —■ обезвонення, обез- 

пашення; ировать — обезвонити. 

Декальцинация — обезвапнення. 

Декапитация — див. Обезглавлеиие. 

_Дв—Де 

Декапсуляция (почни) — злущуван¬ 

ня (онирків’я). 

Декокт (сіесосіит) — декохт (Ад. я.), 

відвар (Ум.), вивар. 

Декортикация — злущування, злу- 

щіння. 
Деление — поділ, поділок (Лік. зб.), 

дільба (Врх.)\ <&> на шкале — ри¬ 

са (М. Ж). 

ОеІІгіиш — див. Бред. 

Дельтовндньїй (6еІіоі<іеи$) — дель- 

товатий. 

ОеІрЬіпіиш аіасіз — остріжка, нена¬ 

висник (Гал.); сопвоіісіа — со¬ 

кирки, косарки. 

Демарнационная линия — узграничча, 

межа демаркаційна. 

Демаркация — межа, розмежування. 
Деменция (сіетепііа) — див. Слабо- 

умие. 

Денатурировать — денатурувати; иг. 

ированньїй — денатурований. 

Беле ерізІгорНеі — зуб зворотнм- 

ковий. 

Дентин (зиЬзІапііа еЬигпеа) — зу¬ 

бовика. 

Оепііііо — прорізування зубів. 

Депрессия (сіергеззіо) — пригноблен¬ 

ня; ивньїй — пригноблений. 

Дергание, подергивание (зиЬзиІІиз» 

— сіпання, шарпання, тріпання, сми¬ 

кання. 

Деревянеть (про тело) — терпнути, 

деревіти, дубіти, коцюбіти; кстьій 
(Іідпозиз) — деревчатий. 

Дерматопластика — шкіропереще 
пле(юва)ния. 

Дерматоррагия — крівавий піт. 

Дерматотерапия — шкіролікування, 

див. Лечение. 

Дермографизм (беггподгарНізтиз) — 

шкіронапис, дермографізм. 
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Дериоидньїе кнстьі, дермондьі (бег- 

тоібез) — шкірняки, дермоїди; «?» 

за ушаии — завушники. 

Десна (діпдіуа) — ясно, ясло, мн. 
ясна, ясла; ериІІІЗ — ясл(н)овсць; 

діпдІУІІІз — яслиця, 5. запал ясен; 

обопіота — костяник ясен; раги 
ІІв — гнойовик ясна; ичньій — 

ясенний; ичньій свищ (Гізіиіа 
бепііз) — ясенна, зубова нориця. 

Дестиллировать — переганяти, лют- 

рувати, дестилювати; «т» ированньїй 
(безіїїіаіиз) — перегнаний 

Дестиляция (беаііііаііо) — перегін, 

перекраплення (Т). 
Деструктивний, разрушающнй (без- 

ІгисІІуиз) — руйницький, руйнуючий. 

Детородньїй (депііаііз) — розродо- 

вий, розролний (Лік. зб.), дітород¬ 

ний (Тим.). 

Деторождение — дітородний (Тим.). 

Детоубийство — дітогубство, діто- 

бійство; убнйца -• дітогуб, діто¬ 

губець. дітобійник. 

Детрит — детріт, розпад. 

Детство — дитинство, дітвацтво. 

Дефект — хиба, недостача, швару- 

нок (Грін.), дефект, убиток; <о> ивньїй 
(бе(есііуиз) — недостатяий, дефек- 

товмй. 

Дефлорация — див. Растление. 
Деформация, обезображивание — 

понівсчіння, нівсчіння, здеформуван- 

ня, спотворення; «т> ированньїй — 

знівечений, здеформований. 

Цнабет (біаЬеІиз теїіііиз) — цукри- 
ця. цукрівка, цукрівниця; ч» иче- 
ский — діабетичний, хирлявий. 

Циагноз (біадпозіз) — розпізнання 
(хороби), діагноза. | 

Диагностина — діагностика (наука « 

про розпізнання хороб). 

Днагностировать — розпізнавати хо- 

робу. 

Диагностический — діагностичний. 

Диагональ — косина, перекут; <*> 

льно — перекутно; *о> ньій — пе- 

рекутний. 

Диализ — діалізе. 
Диаиетр — промір. 

Диаррея (бІаггНоеа) — розвільнення. 

Диастатический — діастазний, діаста- 

тичний. 

Диастола — розтяжжа, діастола, роз- 

корч (Т); <а> ичесний — діастоліч- 

ний, розтяжений, розкорчний; <о> 

шум — див. Шум. 

Диатез — діатезі, миршавість. 

Диафиз — середнявка (Врх.), діафіза. 
середина довгих кісток. 

Диафрагма (біарНгадта) — грудин- 

но-черевна перетинка, перепно (Г). 

перепона; рагарЬгепІМб — прине- 

ретниця. 

Оіуегдепз (косой) — розбіжний; бі- 

уегдепііа — розбіжність (Поп.). 

Дивертикул — закамарок, закоморок, 

закапелок, закуток, сторонець (Коб.). 

Дизартрия —• дизартрія, розстрій су 
глобів. 

Дизентерийньїй — кривавичний, 6і 
гунковий, червінковий. 

Дизентерия (бузепіегіа) — кривавії 
ця, різачка, бігунка, червінка (Гал). 

Дизурия (бузигіа) — дізурія. забу¬ 

рення сечепуску; б. зразііса — д. 

гкорчова. 

Дикое мясо (саго Іихигіепз) — буй¬ 

не мнясо; С. і. бепііигп — назубняк. 

Дикротизм — подвоєння пульсу, ди- 

кротизм; <&> ческнй (бісгоіиз) — дво- 

бійний, дикротнчний. 

Динамометр — силомір, динамометер. 
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ОірІоЗ — двоукладна поткань, діпльое, 
межипластя (Врх.). 

Диплококк (сііріососсиз) — двокуль- 

ка, паристі кульки, дипльокок. 

Диплопия — подвоєння зору. 
Дипсомания — налогове пияцтво. 

Диск (ІітЬиз, сіізсиз) — кружало; ч* 

скообразньїй — кружаловатий. 

Диспепсия (сіузрерзіа) — нестрав¬ 

ність, нестравління. 

Оузрпоб — задих, душність (Оз., Л7/7с. 
зб.)9 дихання невпинне; чт> сагсііаІІ9 
— з. насердний, серцевий. 

Диссимиляция — дисиміляція, забу¬ 

рення виміни творів. 

Днссеминация, рассеивание — роз¬ 

порошення, розповсюджування, роз¬ 

сівання. 

Дисторсня, растяжение — розщап, 
розщеп, зрушення (Врх.) (розчахнен- 

ня в’яззя суглоба). 

ОуврЬадіа — завада поликування. 

Дитя — дитя, дитина; <&• еще в пе- 
ленках — пелюшник, пелюшкова 
дитина; ч* неговорящее (младенец 
грудной) — немовля,-тко. 

Дифтерит (сіірЬІегіа) — обклад, об¬ 

кладки, задавка (Оз.); ч» ньій — 

обкладковий. 

Дифференииальньїй—диференційний, 

різннчковий; диагноз — різнич- 
кове розпізнання. 

Диффузионньїй, диффузньїй — ди¬ 

фузійний, просякальний. 

Днффузия — просякність, всякання 
(Г.), дифузія. 

Диффундировать — просякати. 

Дихотомия — двогалузність, дихото¬ 

мія; ч» мический — двогалузний. 

Длинноголовьій (сіоІісЬосерЬаІиз) — 

довгоголовець (Тим.), довгоголовий; 

ч» ногий — голінатий (Грін.), ци¬ 

батий, гомілатий; <&> тельїй — доб- 

гинь, довгеля, довготелесий (Грін. і; 

чл ухий довговухий; *о> шенй — 

довгов'язий. 

Длительмий — повільний, загайний 
(Тим.), довгочасний, довгий, забар- 

| ливий. 

Дно (їипсіиз) — дно, денце (Луц.). 

Добавочньїй (ассеззогіиз) — додат¬ 

ковий. 
Доброкачественньїй (Ьепідпиз) — ла- 

| гідний, бездоганний („Хороба має 
і перебіг лагідний**, Гал.). 

Добьіванне — добування, жобуття. 

! Довесок — додаток, довага. 

і Дождемер — дощемір. 

Доза — давка (Лік. зб.), давок, доза, 
мірка (Ад. н.). 

Дозировать — давати давками; 

ровка — вимір (Ад. н). 

Доказательство—довід (М.Ш.), доказ. 

Доклад — доповідь (М. ///.). 

Доктор медициньї дохтор меди¬ 

цини, учений лікарь, див. Врач, Ле- 

карь; за доктором (послать) — по 
доктора. 

Долбить — довбати, довбти. 

Долговременньїй — довготривалий, 
довгочасний. 

Долгелетио — довголіття, довгий вік. 

довговічність; ч» ний — довголіт¬ 

ній, довговічний. 

Долевой (ІоЬагіз) — частковий, уділь¬ 

ний. 
Долечить — долікувати, догоїтн(/рін.). 

Долото — зубило, шрудень; ч» же- 

лобоватое — копець; ч» полунруг- 

лое — клювак (Грін.); <о> прямое 
— пробій. 

Дольчатьій (ІоЬиІагіз) — уділковий, 
частковий, частинковий. 
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Доля (ІоЬиз) — зраз(ь) (Врх), уділ 
(Ум.), частина, частка, мн. зразі; 

І. аигісиїагіз — кляп(к)а. 

Дом терпнмостн — нерядний дім, ; 

повійницький будинок. 

Донашнвать — доношувати, доноша- 

ти, доносити. 

Донесение — повідомлення (М. ЯЛ). 

Дополнитвльньїй — додатковий. 

Дотрагивание — дотикання, дотор¬ 

кання, торкнсння, діткнення (Тим.); 

аться — дотикатися, доторкатися. 

Дребеажание — деренчання, брязко¬ 

тіння; 47» ащнй — брязкітний, дерен¬ 

чливий. 

Древесина (Іідпіпит, ІІдпит) — лиг- 

нипа, деревина. 

Дравесньїй (Іідпозиз) — деревовий, 

деревний (Тим.). 

Древовндньїй — деревуватий. 

Дренаж — дренаж, спливна рурка; 
«о* ировать — дренувати, дренажу¬ 

вати, руркувати. 

Дробленне — кришення, іздрібнення. 

Дрожание (ІгелііЬдз) — тремтіння, 

дрнж, журкіт, бренення (Коб.), дри¬ 

жання, деренчання; 4т> глаз (пу- 

зіадтиз) — блуд очей. 

Дрожательньїй — двигтючий (Коб), 
тремтючий; «т» ть — дриготіти, дри¬ 

жати, тремтіти; 47> щий — тремтя¬ 

чий, тремкий, дриготячий. 

Дрожжи (Гаех) — дріжджі, дроджи; 

дрошчі, росчина; 47» жевой грибок 
(засЬаготусез) — дріждневий гриб. 

Дрожь (Ігетог) — тремтіння, дрижаки, 

здриги (Уж.), дригота, дриж, дроіц 
(Гал.), дрижа (Олександр, пов.). 

Дряблость — зівялість, марність 
(Коб). 
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Дрябльїй — зів’ялий, марний (Коб), 

фляковатий. 

Дубление — чиньба; ниєм зани- 
маться — гарбарювати; 47» бильное 

вещество — дубило; 47> бильная 
кислота — чамбароквас. 

Дуга (агсиз) — дуга, лук. 

Дугообразньїй (агсиаіиз) — лукова- 

тий, вилукуватий, дужний • (/>/«.), 

лучковатий (Грін.). 

Дужка (агсиз) — лучок; а. раїаіо- 
діоззиз — л. понеб'я язиковий; а. 
раІаіорНагупдеиз — л. понеб’я про- 

ЛИКОВИЙ. 

Бисіиз — див. Проток. 

Дуоденит (биосіепіііз) — цвайнаият- 

ниця. 

Оиріісаіига (удвоенне) — двозагинка. 

Дурман (сіаіига зігатопіит) — ні¬ 

миця (Анн.), бодяк (Анм.), див-де- 

рево (ІіодКиХвщ), дурноп’ян, дур¬ 

ман (Грін). 

Дурнота — млость, млоїння, нудота, 

млосність; Ч7> ту почувствовать — 

замлоїти, відчути млість. 

Душ — душ, штучний дощ, набриз- 

кова купіль (Км); 47» струей — 

натрисковий дощ (Кур). 

Душевньїе болезни — розумові, умис¬ 

лові, психичні хороби. 

Димящий (їитапз) — димлячий. 

Дьіра (їогатеп, теаіиз) ■— діра, от¬ 

вір, обора (Етн. зб); шеаїиз аибі- 
іогіиз — слуховий, вушний отвір. 

Дьірчатьій (Гепезігаїиз) — діркуватий. 

Дьіхание — дихання, подих, відди- 

хання (В. Т)\ регзрігаїіо — а. 
шкірне; чт» судорежное — д. кор- 

чове; 4?» храпящее (зіегїогоза) — 

д. хропливе, переривчате; г. уезіси- 

Іагіз — д. пухнрцеве. 
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Дьіхательньїй (гезрігаїогіиз) — від- 

диховий, дишний (Тим.)\ <о> ная труб¬ 

ка (ІгасНеа) — дихавка, дишник 

(Тим.), дихало; центр (поеид уі- 

іаі) — житьовий оклунок, осередок 
дихання. 

встафнева труба (іиЬа Еи- 

зІЬасЬіі) — Евстахієва 
рура. 

Еда — їжа, їдло, їда, харч; 

«л енне — їдіння; ок 
— їдець, їдуха. 

Единичньій (зрогасіісиз) — поєднн- 

чий, поодинокий. 
Единокровие — покревність, ОДНО* 

крів'я, однокрівність; «т» ньій — по- 

кревний, однокрівкий. 

Единоутробньїй — одноматірний 
(Гріх.). 

Едкий (саизіісиз) — гострий, міцний, 

щіпучий, їдкий; «4» кость — гост¬ 

рість, міцність, їдкість: ко — 

ущіпливо. 

Ежевика (їгисіиз їгисНсозиз) — 

ожина. 

Ежедневно -- щоденно, що-дня, день- 

у-день (Ум.). 

Знвивалент — еквівалент, рівнознач- 

ник. 

Зкзальтация — перечулсння, екзаль¬ 

тація, палкість, несамовитість. 

Зкзантема (ехапІНета) — блинда 
(Грін.). 

Зкзартикуляция — суглобовідтин, ви¬ 

тни, вилучка суглоба. 

Зкзема (есіета) — осипка, засипка, 

огник (Етн. зб.), рофія (висівчата, 
червона, гнійна). 

Ехііиз Іеіаііз — скін, сконання. 

Зкзосмоз — височування, екзосмоз. 

Знзостоз (ЄХ05І05І5) — накістень. 

Ехорйійаїтиз — банькатість. 

Зклямпсня (есіатрзіа) — мнмохід 
(Грін.), еклямпсія; е. дгауігіагит — 
перехід (Грін.); е. пеопаіогит — 
дитинець (Грін.). 

Ехсауаііо (анат.) — западина, вглиби- 

на, (хир.) — викопирсаним, внколу- 

пання. 

ЕхсосНІеаїіо — вискрібування, вискро- 

мадження. 

Зкскрементьі (їаесез) —виміти (Тим.), 

відходи (Оз.). 

Зкскрет (ехсгеїит) — вндал (Врх.), 

викид; ция (ехсгеїіо) — видален¬ 

ня (Лік. зб). 

Ехресїогапііа — середники на відхар¬ 

кування. 

Знсперимент — дослід, досвід. 
Зкспериментатор — дослідник, до¬ 

свідних. 

Зксперт — досвідник, тямець (Ум.), 

справознавець, експерт. 

Зкспертиза — дослід, експертиза. 
Зкспирация — видихання, видих. 

Зкстаз — захват, запал, екстаз. 
ЕхНграіог — дряпак, дряпач (У*.). 

Зкстравазат — кривавник, екстрава¬ 

зат; та образование — викрива- 
влення. 

Зкстракт — витяг (Ад. н.), вимок 
(Врх.), екстракт. 
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Зкстрактнвньїй — витяжний; ьіе | 

вещества — витяжні творива, ви- і 
тяжини (Врх:.). 

Зкстракция — виривання, витягу- 1 

вання. 
Зкстренньїй — негайний, пильний, і 
надзвичайний. ! 

Зксудат — ропняк, ексудат; гной- 

ньій — ропа (Улг). 
Зксудация — ропіння, ексудація. 
Знтазия — пошир, ширення (напр., 

жил); е. согпеае — витин рогівки. | 

Зктима (екІЬута) — гнійна осипка, , 

ектіма. 
Зктодерма — наскірня (Іірх.\ зарод¬ 

кова лустка. 

Есіоріа — скленчатини. 

Зластический — пружистий, пруж- ! 

ний, пруживий, гинкий. 

Зластичность — пружність, пружи- 

стість, гинкість. 

Злексир жизненньїй — живолік. жи¬ 
вило (Ум.). | 

Злектричество — електричність, гро- і 
новина, електрія; зация, гальва- | 

низация, фарадизация — електри- . 

зування, гальванизування, фарадизу- 

вання. | 

Злектропунктура — електропротин; і 
<&> проводность — електропровід¬ 

ність. І 
Злемент — живло ('У'.), первень (1%у- 

ров). 

Злементарньїй — початковий. 

Змаль — полива, склиця, емаля, по* . 

ливо (Грін.)\ <о> левьій — полив’яний. 

Змболия - жилозасніт, жилозаснітен- ; 

ня; ол — заснітень, засніток. 

Змбриология — ембріольогія, історія 
розвитку зародка. 

Змбриотомия — плодобатування, пла- 

тання плоду. і 

Емкий — місткий, насипчастнй. 

Емкость — місткість (Ад. «.), насипча- 

стість, иоємність, набірчивість, зміст. 

Змпизма (етруаета) — гноєвня. 

Змульсия (етиізіо) — молостка (Врх.), 

емульсія; <4ь сирование — змоло- 

шення (Врх.). 

Змфизема (етрЬузета) — ядуха; 

<о> зматик — ядушний, ядушливий. 

Зндемия — місцева пошесть, ендемія. 
Зндокардий — середносердя, серед- 

носерцева наболонь (Лік. зб.); «т> 

ит — середносердниЦя; ит язвен- 

ньій — с. вразкова. 

ЕпсіоІутрНа — середнопасока. 

Епсіотеїгіит — середноураззя; <&> їгі- 

Ііз — середноуразниця, 5. середно- 

матниця; їіз ехїоііаііуа -• с. лус¬ 

ката, 5. відлускуюча. 

Зндосмоз — всочування, ендосмоз. 

див. Просачивание. 
Зндотелий (егкіоІЬеІіит) — середно- 

тканець, осередтканеиь, ендотелій. 

Знтерит — кишковиця. 

Епїего-апазіотозіз — зтенеснення, 
сполучення кишок. 

Знтероптоз — опад нутрощів. 
Знтеростомия — тенесорозтин. 

Знтодерма — середноскірня зародко¬ 

ва лустка. 

Знуклеация - вилущування. 

ЕпсерНаїотпаїасіа — мізком’якшения, 
з. м'якшення мізку. 

Зпидемия — пошесть, повітря, ІІОМІ- 

р’я, моровиця, помірок; <г> прогрес - 
сирует — п. поширюється, грасус; 

демический (ерісіетісиз) — по- 

шестниЙ, чипкий, епідемичний. 
Зпндерма — наскірень, нашкірок, 

личко шкіри (Лік. зб.). 

Зпидидимит — над’яйковиця. 
Зпизоотия — помірок на худобу, товар. 
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ЕрІ8І)іоІоті8 — карковець, шийові 
ксрчі. 

Зпнкарднй (ерісагсііит) — надсердя. 

Зпнлепсня (еріїерзіа) — чорна неміч, 

бнреа (Грін.), падавка; <о> лепти- 

чвекое помешательство — корчо- 

ве божевілля; лептовидньїе су¬ 

дороги — перелоги; истерозпи- 

лепсия — причинна (н.); & снрьітая 
— бирса захована; е. реЖ таї — 

запаморочення розумове. 

Зпилировать — Бискубати, вискублю- 

ваш волосся. 

Зписяадия (ерізрасііа) — сечева но¬ 

риця горішня, епіспадія. 

Зпителий (еріІНеІіит) — натканець, 

набовонь (Врх.); мврцательньїй 
— н. мигтючий; «с» однослойньїй — 

н. одноплатий; плоский — н. 

плескатий, пластий; слизистьій 
— слізень, н. слюзний; ресннч- 

ний — н. мигучковий; </* цнлин- 

дрический — н. вальцевий. 

Зпнфнз — приростень (Врх.), епіфіза. 

Зпуляд (ериііз) — ясн(л)овець. 

Зрготизи — ряснотиця, мушлиця; чт» 

гаигренозньїй (дапдгаепозиБ) — р. 

_Зп—Жа_ 

вогнецьова; судорожний (соп- 

уііібіуііб) — р. корчова. 
Егесіог — напружник, еректор; ре- 

ПІ8 — н. уда. 

Зрекция — дубіння, напруження, ерек¬ 

ція; (0> ии бьіть в — дубитися, пру¬ 

житися. 

Зретический — дражливий. 

Зритробластьі — зародкові червоно¬ 

крівці, ерітроблясти. 

Зритролиз — розпуст червонокрівців, 

ерітроліз. 

Зритроцит — червонокрівець. 

Зротомания — половий надгін, над- 

хтивість (77. Бер.). 

Естественно — природно, звичайно, 

натурально. 

Естественньїй подбор — природний 
добір. 

Естествоведение — природознавство. 

Есть — їсти, вживати, споживати стра- 

ву, (про дітей) — гамати. 

Зтиология — спричинення (хороб). 

Зфир (аеІЬег) — етер. 
Зхинококк (Іаепіа есЬіпососсиз) — 

ціп'як пухирчастий, ехинокок. 

Зхо — луна, відгомін; <о> вая речь — 
відгомін слів (у божевільних). 

аба грудная (апдіпа рес- 

Іогіз) — грудна дава. і 
Жабрьі (ЬгапсЬіае) — зя- | 
бри, зяви, жабри; 

берньїй свищ — зябро¬ 

ва нориця. 

Жадность, жадньїй — жада, жадоба, 
жадний. 

Жажда — жага, спрага, дакнення 
(II. Бер.). 

Жаждать — жагати, жадати, праг¬ 

нути. 

Жало — джало, жало; <о> ить — жа¬ 

лити. 

Жаловаться (на боль) — кволитись 

(Тим.), жалітися, скаржитися. 



Жа—Же 

Жар (саіог) — гарячка, палючка, пал, 

вогонь; 4т> бросить в — взяти вог¬ 

нем; угольньїй — приск (Мил.). 

Жара — спека, жарота, вар, пекло, 

спекота, шквара (Коб.). І 
Жать — тиснути, стискати, давити, 

чавити, мулити („Мулкі чоботи*). 

Жвачка — жуйка, жвак, ремигання; 

чт» ньій — жуйний. 

Жгутиновий — жмутовий. 
Жгучий — пекучий, палючий, смал¬ 

кий, жижкий, жалкий. 

Жевание — жовання, жування, жма¬ 

кання; 47» тельньїй — жуйний, жу¬ 

вальний; 47» ть — жвати, жути, 

жв(м)акати; 47» ть плохо (о беззу- . 

бом) — кутуляти (Грін.). І 
Жвявак (дапдііоп, ІиЬег) — »'уля, пауз, 

жовно. 

Желатина, желе (деіаііпа) — ярагли; 

47» нообразньїй (деіаііпозиз) — драг- | 

ЛЯСТИЙ. 

Железа (діапгіиіа) — залоза, зм. за¬ 

лозка; «о» ьі отверстие — визівок,-ки; 

47» ьі проток — провід залози; 4?» 

грудная (татта) — перса мо- 

лошнівка (7’.), ссучка (Лік. зб.), ] 

груді; 47» ьі забрюшинньїе — за¬ 

лози позачеревні; зобная (ІЬу- 

тиз) — глеза (Врх.), з. віделкова: 

4?» лимфатнческая — з. пасокова; 

47» миндалевидная (ІопзіІІа) — миг¬ 

далик; д. тисоза — з. слюзна, 

слизньова, слизівка,-ки (/’.); 47» над- і 
почечная — надннрок, з. наднирко- : 

па; 47» околоушная — слинівка при- ! 

вушна (Т.), з. привушна; 4т> ьі пеп- ; 

синньїе — травлянки (7*.); 47» под- | 

желудочная — коса, з. чсрсвослин- ! 

на, підшлункова, підстравникова; 4т» 

подчелюстная — слинівка вилична і 
(І\), з. підіцелепова, підщелепна: 47» 

потовая — потівка,-ки (7’.), з. по- 

това; 47» предстательная — при- 

сечник, з. присечникова: 4?» при- 
вратниковая — з. брамникова; 4>» 

сальная (зеЬасеа) — лоївка,-ки (7’), 

з. лойова; 47» семенная, янчко — 

яйко, шулятко, муд (Оз.), з. насінна; 
47» слезная — слезнівка,-ки ( /'.), з. 
сльозова; 47» слюнная — слинівка,- 

ки (7’.), з. слинява; <4т» зистьій — 

залозуватий. 

Железо (їеггит) — залізо; 47» восста- 
новленное — з. відновлене; 4т» на- 
налить — з. накарбувати, нагарту¬ 

вати; 47» накалить добела — з. на¬ 

гартувати на біле; 47» накалить до- 
красна — з. накарбувати на кали¬ 

ну; 47» накалить для сварки — на 
карбувати на присок; 4т> хлорнстое 
({ег. сНІогаїит) -- хльорак заліза; 
47» истьій — залізуватий. 
Железосодержащий — залізоносний. 

Желобоватьій — жолобчастий (Грін.), 

желобкуватий. 

Желтеть — жовкти, жовкнути (Тим.), 

половіти. 
Желтизна — жовтина, жовтизна, жов- 

тість. 

Желтоватьій — прожовтий, жовтавий. 

Желток яичньїй —- жовток, жовтко- 

вина (Грін.); 4?» образовательньїй 
— ж. витворюючий, уформовуючий 
заживок; 47» питательньїй — сит¬ 

ний, травний заживок. 

Желточньїй — жовтковий. 

Желтуха (ісіегиз) — жовтяниця, жов- 

тільниця [Т., Оз.), жовтянка, жов- 

таниця (У'.); і. дгаУіз — ж. лиха; 

і. Ьаетоіодепез — ж. кровотвор- 

ча,-на; 1. Нераїодепіз -- ж. печін¬ 

кова; 47» новорожденньїх — ж. не- 

мовляча. 



Желтушньїй — жовтяничний. 

Желудок ($ІотасНи5, уепігісиїиз) — 

шлунок, стравник, тлунок, (о)трунок 
(Хор., Крем, п., Грін.), (у свиней) 

— кендюх; & жвачного животного: 

1-Й шлунок — рукав; 2-й шлунок 
— чипак, рубець; 3-й шлунок — 

румего, книжка; 4-й шлунок — си¬ 

чуг, гляг. 

Желудочек (уепігісиїиз) — шлуночок; 

чт> кн сердца (уепігісиїі согсііз) — 

шлуночки насердні (Коб). 

Желудочно-кишечная проба — шлун- 
ко-кншкова спроба. 

Желудочньїй (дазігісив) — стравни- 

ковий, шлунковий, животовий, тлун- 

ковий, трунковий (про хороби); 

сок—с. сік, лемеха (Т), ш. гамуз (Г)ш 

Желчньїй (їеііеиз) — жовчевий, жовч¬ 

ний; ^ проток (сіисіиз сЬоІесіо- 

сЬи$)— жовчевник; пузьірь (су$1і$ 

їеііеа) — жовчник; <о> ньіе ходьі — 

жовчеві доріжки. 

Желчь — жовча, жовч. 

Жеманство — маніження; ничать 
— маніжитись. 

Жемчужина — перлина, перло; 

ньій — перлистий, перлинний: 

ная болезнь — перлиця [Грін.), пер- 

.їиста хорість. 

Женоподобньїй (еїїетіпаїиз) -- жін- 

куватий, иевістюк. 

Женений — жіночий. 

Женственность — невістовість (Тим 
жіночість [ІІІк.): ч» ньій — неві- 

стокин. 

Женшина — жінка; бездетная — 

нерода: «л имеющая одну грудь 
или обс с атрофированньїми млеч- і 
ньіми железами — мимка (Грін.); | 

*■> публичная — повія, хльорка. 

Жесткий — шкарубний (Коб.). 

Жжение — паління, печіння, печення 

(■Врх.). 
Жженньїй (изіиз) — палений. 
Живительньїй — цілющий, живний. 
оживний. 

Жнвот (уєпієг) — живіт, черево, кс- 

люх (Гуц), ґелево (Км), калюх 
[ (Етн. зб.); <о> том большим с — 

животатий, калюхатий (Етн. зб.). 

черевань (Грін.). 

Животньїй — звірачий, тваринний; 

<о> ьіе млекопитающие — ссавці; 
*о> ьіе травояднью — тварини рос¬ 

линоїдні. 
Живчик семенной (зрегтаїоіооп) — 

насінник, жевжик, верчик насінний. 

Жидкий (Ік)іііс]и$, Лиі<)и$) — рідкий, 

плинний, розріджений (Коб), тічний 
(Тим). 

Жидкость (Ііциог) — рідина (Грін), 
плин, плиність, течиво (М. Ш); ч» 

густая — балмус, густий плин, осад; 

спинно мозговая (Ііяиог сегеЬго- 

зріпаїіз) — п. мізкострижевий; хг> 

тканевая — сировать. 

Жизненность — жизненість, жив¬ 

ність, животність. 

Жизненньїй (уііаііз) — життєвий, жии- 

ний, здатний до життя; «т» ая сила 
— живець; ую силу утратить 
— живець стратити („Живець увір¬ 

вався". н); центр (поеисі уііаіі 
— живний гуз, осередок дихання. 

Жизнеспособньїй — життєздатний. 

Жизнь — життя, жилба, поживании, 

пробування, вік; <о> ни лишить — 

згубити, стратити, одібрати життя; 

<4» спасти — вирятувати від смерти; 

<оі укоротить — вмалити віку. 

Жилистьій (ІепсііпеиБ, Іепгііло$и$) — 

сухожилавий. сухожильний, жилува- 
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тий, сухожилковий, ЖИЛЬНИЙ, жи- І 
лястий. 

Жилой — мешкальний (Кур.). ; 

Жир (агіерз) — сало, бутурма. товща, | 

здір, сить (Грін.): «о» бараний, ро¬ 

гатого скота — лій; в пище — 

омаста; *о> ьі пиїдевьіе — товщі | 

(Врх.)\ «4» плавающий сверху — | 

осуга; ч» подкожньїй — бутурма; ^ 

рьібий (оіеит ]есогі5 азеїіі) — трін; 

<о> свиной, говяжий нутревой — 

здір; «7> топленьїй — смалець; <о> 

убойного скота — нагул. 

стий, товщний, масний, опасистий, 

омастншй; <о> ая кислота — квас 
жирний, товщний; <о> ая печень, 

сердце, почка — товщна печінка, 
нирка, серце. 

Жировик (Іірота) — опасок, гузок, 

гузка, ми. гузки, див. Опухоль. 

Жировой (асііро$и$) — товщевий. тов- 

шинний; раппісиїив агіірови» — т. 

підклад, бугурма; ое переро- 

ждение — т. здировий, перерід по- 

ткані; зігаїит согіі абірозиз — ніз- 

дра, товщне підтканяя (Луц.)\ ая 

ткань — товщева поткань; ая 
змболня — товщне жилозаснітенжі. 

Жировоск (асііросега) — товщевіск. 

Жолобок (зиісиз) — рівчачок, ринва, 
борозенка, долох, долочок (Тим.): 

з. пазіїаЬіаІіз — борозенка косо 
губова; з. пазораіаііпцз — б. носо 
поніб'яна. 

Жом — давильце. 

Жужжание (тигтиг) — гудіння 
(„Бджоли гудуть1*), журкіт, бреніянч. 
брунчання. 

Жужжать — брунчати, жемчіти ('/’.); 

ащие хрипьі — брунчаті шелести. 

а — через, по, поза, про, , 

замісць. 

Забеременеть — завагіт¬ 

ніти, заважніти, завагоні- 

ти, у вазі стати. 
Забинтовать — забанда- 

жити, сповити, умотати, завинути. 

Заблуждение — блуд. 

Заболевание (тогЬиз) — захорован- 

пя (Кур.), захоріння, занедужання; 

емость — хорота (Врх), занедужу- 

вання, заслаблення, недужність. 

Заболевать,-леть — занедужувати,- \ 

жати, слабувати, заслабти, хорува- 1 

ти, захорувати, впадати в хоробу. 

занепадати, занепасти, засовіти (Етп. 

зб.). 

Забрюшинньїй (геїгорегіїопеаіізі 
позаочеревний. 

Забьівчивость — забутливість. 

Заварить — заварити, запарити; 

рка (чаю) —- напар (Кур.). 

Заведьівающий — завідуючий, заряд- 

чий (М. Ш). 

Завернуть —увинути („Треба дитину 
у пелюшки увинутии), загорнути, 

угорнути, завинути, повити, завити. 

Завертьівание — загортування, загор¬ 

тання (Тим.), вкочування, вбганий. 

Завеса (уе!ит) — завіса, заслоика. 
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Завиток (Ьеііх) — закруток, закрутка. ; 

Завод костеобжигательньїй — кос- : 

тярня, костопальня. 

Заворот — перекрут, скрученпя, вкрут; 

«я» вен (епігоріоп) — вкрут повік; 

кишек (уоіуиіиз) — перекрут 
кишок; ресниц (ІгісЬіазіз) — 

вкрут вій. 
Завороченньїй — підкочений, закоче¬ 

ний; «?» ачивать — закочувати, за¬ 

сукувати (рукава). 

Завтрак — сніданок, снідання; ать 
— снідати. ^ 

Загар — смага. % 

Загиб (Нехига) — загин, закрут. 

Загибать — загинати, закопилювати, 

закочувати; <о> ниє (Мехіо) — за¬ 

гин, загинання, закочування. 

Заглоточньїй (геїгорНагупдеаІіз) — 

позапроликовий. 

Заглушение — заглушіння, затлум- 

лення (Тим.). 

Загнивать — загнивати, гнити. 

Заграничньїй — закордонний. 

Загрязненньїй (белье, одежда) — 

занечищений (Кур.), занехарений; 

ниє — зансчищення. 

Загрязнять — каляти, забруднити, за- 

нечищатн. 
Зад (паїез) — сідня. 

Задавить -- задавити, задушити, за¬ 

чавити. 

Задержание (зиргеззіо) — стрим, за- 

трим, запертя, затримання, впин, 

упин, припинка; <о> мочи (апигіа) — 

сеч заперта (Мил. «.), безсечів'я; 

^ мочеотделения (ізсЬигіа) — за- 
трим сечі, сечестрим. 

Задерживательньїй — гамуючий 
(І ал.), стримуючий; <о> ьіе центрьі 
— гамуючі осередки. 

За—За 

І Заднепроходньїй (апаїіз) — відхідни¬ 
ковий; <о> ое отвєрстне (апи$) — 
відхідник, заузник. 

Задний (розіісиз, розіегіог) — иозад- 
ній, послідуючий. 

Задремать — задрімати (Тим.). 

Задумчивость — задума, задумність. 
Задушение (зиіїисаііо, азрЬухіа) — 
удушення, душення. 

Задушить — задавити, задушити; 
нечаянно во сне ребенка — при¬ 
спати дитину. 

Задьіханне (огіорпоеа) — задмх, за¬ 
дихання, душність (Оз.). 

Задьішка, отдьішка — задні. 
Зажатие (сотргеззіо) — стиснення, 

заціплення, затулення. 

Зажать — стиснути, зціпити, стулити, 
заткнути. 

Заживать — загоюватися, гоїтися. 
Заживление (сопзоіісіаііо) — гоїнин. 
загоювання; загоїння, загій; рег ргі- 
шат іпіепііопет — перше загоїння, 
перший загій; рег зесипгіат іпіеп 
ііопет — (по)друге загоїння, дру¬ 
гий загій. 

Заживлять — загоювати. 
Заживлянмций — гійний, гоючий; 
вленньїй — загоєний. 

Заживо — за життя, за живота; 
погребенньїй -- за живота похо¬ 
ваний. 

Зажим — затиск (Ад. н.), етнеок. 
Зазубренньїй — щербатий. 
Заедьі (гНадасіез) — заїди, опари, 

вопари. 
Замка — недоріка, заїка, загнка, гм- 

кавець; кание — загикання, заги- 
кування, загикуватість; маться — 
заїкатися, запинатися, загикуватися, 
запикуватися-. (Луб.)', нуться — 
зацукатися (Км.)\ кающийся — 



недоріка, заїкуватий, загикуватий, 

гикавий. 

Закаливать (тело) — зміцнятн. 

Закаменельїй — скам'янілий, запеклий. 

Закашлять (глухо и сильно) — за¬ 

бухикати; 4?» сухим нашлем — за¬ 

кахикати .збитним кашлем* (Нот.). 
Закваска — опара, росчина, дріжджі, 
квасило, розквас. 

Закисать — закисати (про #чі), гно¬ 

їтися. 
Закисньїй (охугіиіаіиз) — закислий, 

сквлснілий (Тим.). 

Закись (охусіиіит) — недокис. 

Заключать (соїіідеге) — висновувати, 

ставити висновок, постановляти, по¬ 

становити, виводити. 

Занлючение (сопсіизіо) — висновок; 

в — наиослідок, нарешті. 

Закожньїй — зашкірний, підшкірний 
{Тим.). 

Закон ()ех) — закон, право. 

Законний (Іедаїіз) — законний, прав- 

ний. 

Закостенеть (оззіїісаге) — скостеніти. 
Закрепление (їіхаїіо) — зміцнення, 

замоцювання. 

Закреплять — зміцняти. 

Закружиться — заморочитися, запа¬ 

морочитися; 47» жнлась голова — 

заморочило, запаморочило (голову). 

Закручивание (Іогзіо) — замотання, 

закрут; 4т> кровоносних сосудов 
(уазоігерзіа) — закрут жил, жило- 

закрут. 

Закривать — затуляти, (очі) — заплю¬ 

щувати; <о> лись уста, глаза — 

склепилися уста, очі. 

Закрьітие — закриття, закривання. 

Закупоривать — затикати, затуляти, 
(коркою) —- коркувати, (чопом) — 

чопувати. 

Закупорка — затикання, затуленая, 

затнення, заснічування; 47» сосудов 
(ІЬготЬовіз) — див. Тромбоз. 

Залежалий — легкий, залеглнй, згде- 

вілий (Кур.); <о> ая мука, хлеб — 

легле борошно, хліб. 

Залечивание — гоїння (Грін.), загій 
(Тим). 

Залупа (ргаериїтт) — див. Плоть 
крайняя. 

Замазка — кіт („Закітити шибку*). 

Заматочньїй (геїгоиіегіпиз) — поза- 

уразовий. 

Замедленне (пульса, дихання) (ге- 

Іагбаїіо) — забара, гаяння, гаянка, 

загайка, тихшання (Луц.), повіль- 

нення; «4» лять — стишати, стишити, 

гаяти; 47» ляться -- забарюватись, 

тихшати, потихшати. 

Замедленний — забарений, загасний, 

повільний. 

Замереть — завмерти. 

Замерзание (сопдеіаііо) — замерзан¬ 

ня; «47» ать — замерзати, шерхнути; 

чт» нуть — задубіти. 
Замертво — трупно і Тим.), як мерлеоь. 

Замерший — завмерлий. 

Заместитель — заступник, замістник, 

поставвець (Ум.). 

Замнрание — омірання, захват (Тим ); 
47» сердца (сопзігісііо согбіз) — 
умлівання, в'яління серця. 

Замораживание — заморожування. 

Заморозок — зазимчак, морозень,-зня 
і'Т). 

Заминательньїй (оЬІигаіогіиз) — див. 

Запирательний. 

Замикать (сіаисіеге) — замикати, за¬ 

перти. 
Занавеска небная (уеіит раіаііпит) 

— заслінка, завісочка піднебінна, 
поніб'яна. 
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Занаркотизировать — занечулити, 

заморити (я.), знечулити. 

Занемочь — занедужати. 

Заногтица (рапагіїіит) — волос, за- | 

нігтець, панарицій; <о> р. оззеигп — ; 

волосень. 

Заноза — заскаба, заскабка (Грін), 
заскалка (1'рін.). 

Занозить — скалити, заскалити, заска¬ 

бити, заскебити, запоскабнти (Грін). 

Занос иаточньїй (тоїа иіегіпа) — 

уразннй замі(е)т. 

Заостренньїй (аситіпаіиз) — загост¬ 

рений. 

Западать — западати, завалюватися. 
Западение — вгин; вший живот 

— угнутий, запалий келюх („За- 

тягло живіт", н). 

Запах (осіог) — дух, пах; ха без 
— бездухий (Ум.), невонний (Тим.); 

надавать —■ душити („Кістка ду¬ 

шить-, н.); <о> неприятньїй при дьі- 

хании, отрьіжке, зловоннои на- 

еморке надха, натха. 
Запаять — залютувати. 

Запениться — замусувати, запінити¬ 

ся, зашумувати (Тим). 
Запиратвльньїй (оЬІигаІогіиз) — за¬ 

микальний, затульний, затикальний. 
Заплечье — заплічна (Тим), зара- 

мсння. 

Запой (сГірзотапіа) — див. Дипсо- 

мания; ньій бред (сіеіігіит Іге- 

тепз) — загіійна маячня, омут іГя- 

ничний (У’.). 

Запоминание — запам’ятання. 

Запор (оЬзІіраІіо) — запертя, закреп, 

(у коней) — чемер. 

Запревать — запрівати. 
Запускать (болезнь) — задавнювати, 

задавнити, занедбувати. 
Запустевать — спустіти. 

За—За 

Запустельїй (уазПіз) — спустілий, 
спустошалий (Тим.), спустошений. 

Запустение (уазіііаз) — спустошення. 

Запущенньїй — задавнений, занедба¬ 

ний (0з.). 

Запьіление (сопіозіз) — запорошу¬ 

вання, засмічення. 

Запьіхаться — засапуватись, дихтіти 
(1'рін); захекатися (Грін). 

Запястье (сагриз) — зап’ясно, зап’я¬ 

сток, передручча (Т); м» стньїй (саг- 

раїіз) — заплесний. 

Запятая (сота) — протинка (Оз), 

кома; <#> холерная (сота ЬасіІІиз 
сЬоІ. азіаііса) — кома, бакциль, п. 

холєрна. 

Запятовидньїй — протинкуватий, на 
взірець коми, комуватий. 

Заражать — заповітрювати (Бур), за¬ 

ражати, заразити, заповітрити; 

паршами — паршивіти; чесот- 

кою — коростявити. 

Заражение (іпіесііо) — узаразнення, 

чипкість, зараження, закаження (Оз., 

Кур). 

Зараженная (местность, одежда) — 

заповітрена (околиця, одіж) (Оз). 

Зараза (сопіадіит, уігиз) — зараза, 

повітря, пошесть; зьі распро- 

странение — заповітрювання (Бур ); 
<4* сильно распространяется (за- 

хватьівает 10-го) — пошесть десят- 

кує; чумная — моровиця (Тим). 

і Заразитель — заразник. 

Заразительность — заразливість, за- 

разність. 
] Заразительньїй (сопіадіозиз) — за¬ 

разливий, чипкий; ьіе болезне- 

! творньїе вешества - беиіеги(Грхм.). 

; Заразиться — заметитися (Коб., Грін., 

Луб). 
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Зараідение (оЬІіІегаІіо, аігезіа) — за¬ 

ріст, зарощення. 

Зародьіш (етЬгуо) — зародок, зача¬ 

ток, закон, заживок, зародень, за- 

плід, засніток (Грін.), нарідок; ч» 

дившийся -- зароджений, заплід¬ 

нений. 

Заро дьішевьій (Гоеіаііз)— зародковий. 

Зарождаться — зароджуватися, за- 

конятися (Грін.). 

Зарожденне (депегаїіо) — запліднен¬ 

ня. зародження. 

Зарошенньїй (оЬІіІегапз) — зроще¬ 
ний, заниковий. 

Заряд — набій (Луб.). 

Заслонка (уаіуиіа) — заставка (Врх.), 

хлипавка, затинка, заслинка. 

Засорение (оЬзІгисІіо) — засмічу¬ 

вання, запорошування, занечищення 
(Тим.); членньїй — занечищений 
(Кур.). 

Застарельїй (іпуеіегаїиз) — застарі¬ 

лий, задавнений. 

Застой (зіазіз) — спин, застій, пере- 

станок. 

Застойньїй — застійний, застоєний. 

Застьівание (сопдеіаііо) — застигання. 
Застьіть — застигнути, заковизнути 

і Грін.). 

Засьіхание (ехзіссаііо) — засихання. 

Затвердельїй (іпсіигаїиз) — затужа¬ 

вілий, затвердлий (Тим.). 

Затвердение (іпбигаїіо) — затужа- 

віння (Коб.), загрубіння, затверді¬ 

лість, спір, гузи (П. Бер.).. 

Затвердеть (іпсіигаге) — затужавіти, 

затугавіти (Грін.). 

Затворна (уаіуиіа) — див. Клапан. 

Затек — заплив. 

Затекать (сопдезііге) — запливати, 

набухати, бучавіти, терпнути, затерп¬ 

нути (про тіло). 

Затеинение — затемніння (Тим.); <&> 

разсудка — заморок (Тим.). 

Затемнять — затьмити, затьмарити 
(„Оченьки затьмились**, н.); <о> па- 

мять, разум — запаморочити, за¬ 

тлумити. 

Затечньїй (сопде$Ііуи$) — запливний; 

с. аЬвсеззиз — з. гнойовик. 

Заторможонность — загальмованість, 

загальмуватість. 

Затошннть — занудити, заканудити, 

і завадити, замлоїти. 

Затруднение — завада* запин, пе¬ 

решкода, скрута (Ум.); <о> глотания 
(сіузрЬадіа) — завада полику, поли- 

кування. 

Затьілок (гедіо писЬае) — в'язи, карк, 

гамалик (Грін., Дуб.), карчило (Оз., 

Грін.), зашийок (Грін.), потилиця; 

<г»очньій (оссіріїаііз) — нотилиш- 

ний, в'язовий, карковий, карчильний. 

Затягивание болезни — проволікан¬ 

ий недуги (Оз.). 

Затягивать,-ся (про рани) — загою¬ 

ватися, затягати,-ся, затягти,-ся; 

Затяжной, затянувшийся (іогрМіїБ) 

— задовжений, негійний, довготрі- 

валий. 

Заусеница — задирки (Етн. зб.), за- 

дирачка, задра, задірка (Тим.). 

Заушница (рагоІіііБ) — привушниця, 
запал привушної залози; регірагоіі- 

ІІ8 — обвушниця, опривушниця. 
Захиреть — змарніти, змиршавіти, 

захляти, занепасти, збуяти (Тим.). 

Захлебьівание — захли(с)нення (Врх.); 

гнуться — захли(с)нутися. 

Захлопать (глазами) — залупати, за¬ 

кліпати. 
Захромать — закульгати, зашкуль- 

гатн, зашкитипьгати, зашпутильгати. 

4 
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Зачатие (їоеіаііо) — заваготіння, зай- : 

стя (Врх.), законіння, захід в тяжу 
(Тим.): сичать — законятися („Ди- ( 

тина законяється** я.), заваготіти, нас- 

чадитися (Врх.), скольчитися (Врх.), 

зайти на дитину, понести дитину. 

Зачаток (пиіііпепіипі) — заживок, 

зав'язок (Тим.): <о>чний — зачат¬ 

ковий. 

Зашивание — зашивання. 
Зашечньїй — позащічний (Тим.), по- 

защоковий. 

Заячий глаз (ІадорНІЬаІтиз) — зая¬ 

че око. 

Звездообразньїй — зорястий (Тим.), 
звіздатий (Гал.). 

Зверь — звірак, звір, звіря; <о>рек 
— звірка. 

Звон в ушах — в вухах вчувається. 

Звук — звук, голос, гук, відгомін; 

заглушенньїй — в. приглушений; 

<&> разбитаго горшка — хряпотіння 
(Грін). 

Звучать — гучати, бри(е)ніти. 
Звучньїй — голосний, гучний. 

Здоровье (запііаз) — здоровая, здо¬ 

ров'я, зм. здоров'ячко; ю>ья слабого 
— занепалий. 

Здоровий (запиз) — дужий, міцний. 

Зернистий (дгапиІ05и$) — зернястий; 
чя истость (дгапиіаііо) — зерна- 

стість. зернястість; «т>нение — зер- 

нення. 

Зерно (маковое) — мачина, мачинка. 
Зигзагообразний — кривулястий 

(Грін.), кривульчатий, кривулькова- 

тий, знозакуватий (Гал.). 

Зияние (Ніаіив) — роззівляння, зя- 

| яння. 

Знять (Ніаге) — зяяти. 
Злая корча (егдоіізтиз, гарНапіа) — 

див. Зрготнзм. 

Злоба — злість, пересердя, злосли- 

вість, злоба. 

Зловоние (їоеіог) — сморід, сопух. 

Зловонний — сморідний, смердючий, 

смердячий, вонючий; <г»ое диха- 

ниє — сопух (Оз.). 

Злокачественний (таїідпиз) — зло¬ 

сливий, з’їдливий (Оз.). 
Злоупотребление — надужиття (Кур.), 

І зловживання. 

Змея медяница (апдиіз ігадіїіз) — 

мідянка, веретіл ьник, падалець (Тим.); 

<о> черная — галиця, гадюка чорна. 

Знахарь — ворожбит, знахор, ліка- 

рик, примівник (Гуц., Етн. зо.). 

Зноб (гідог, ігідиз) — зимох, трясця. 

здоровий. 

Зев (іаисез) — пелька; <о> влагалиш- 

ньій — пороги (Грін.): ч7> иаточ 
ньій — вістя, вічко, вікно (Луц. н.). 

Зевать — зіхати, позіхати. 
Зевота — позіх(и), зівота, зівачка. 
Зелень (пищевая) — городина, зелень. 

Землянина (їгадагіа уезса) — суниці, 
полуниці (Полт.). 

Зеркало медицинское (зресиїиш) — 

свічало, свічадо (Грін.), дзеркало. 

Зеркальний — дзеркаловий, свіча- 

дловий. 

дрош, дрижаки. 

Знобить — холодом брати, морозити, 

холодити. 

Зной — див. Жара. 

Зоб (зігита) — воло, воле, гуша (Шк.)\ 

в. С0ІІ0ІСІЄ8 — воле клейчасте; 8Іги- 

ТПІІІ8 — волиця, запал вола; 8Іги- 

тесіошіа — волєвитин; «^астость 
(зігишіїаз) — воластість (Гал.), бо¬ 

лість; *»ньій (зігитозиз) — воло¬ 

вий; с^ая железа — залоза волє- 

ва, віделкова; ^атьій — воластий. 

Зола — попіл, зола. 
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Золотуха (5СГ0рЬиІ05І5) — жовниця; 

кінний (зсгорНиІозиз) — жовну- 

ватий, капруватий (про очі). 

Зона (гола) — зона, пас; 2. реІІисіЛа 
— ослонка прозора (Врх.). 

Зонд (зіііиз) — штир (Тим.), мацо- 

вилка, протичка, штилик; <^ирова- 

ние — штирювання, штирення; 4* 

ировать — штиріти, штирювати, 

штиликувати. 

Зориий — зіркий, гострозорий (Тим.). 

Зрачковьій (риріїїагіз) — зіничний, 

туйковий. 

Зрачок (риріїїа) — зіниця, туйок, 

здречко, зрениця (//. Бер.), здрійко, 

здрянка, лялько (Грін.); 4»чна за- 

рощение (оссіизіо риріїїае) — за- І 
рощення зіниці; 4» расиїнряющне 
средства (гетебіа тусігіаііса) — 

середники, поширюючі зіницю; 4?» 

чна неравномерность (апізосогіа) 

— нерівність зіниці: «т>чка расши- 

ренное состояние (тусігіазіз) — 

поширення зіниці; 47>чка расшири- 

тельньїй мускул (тизсиїиз сіііаіа- | 

Іог риріїїае) — розворник зіниці; 
с^чка суживающий мускул (зрНі- 

пеіег риріїїае) — зворник зіниці; 

о?>чка суженное состояние (туо- 

$із) — узиння зіниці. 

Зрелость (таІигКаз) - стиглість, до¬ 

спілість. 

Зрение (уізиз) — зір, (в)зорок (Луц. н.)> 

прозір, глядіння; апізтеігоріа — 

нерівність зору; <о> потерять — 

стемніти на очі, видивити очі; 4* 

притупить — ослабити зір; 4т»нием 
слабим с — недобачливий. 

І Зрительньїй (оріісиз) — зоровий. 

Зрячий — видючий, бачучий. 

Зубной — зубовий, зубний; 4» каби- 

нгг — зубарня (Коб.)\ <&> камень —- 

винник; чт» промежуток — промич- 

ка міжзубна (Км.). 

Зубочистка — корпозубка, копирстка 

(Тим.). 

Зубчатьій — зубчастий. 

Зубьі (сіепіез) — зуби, вітряки; аіуе- 

оіа бепііз — чарунка зубова (Ум.); 

саешепіит — джумур; сауит «іеп- 

Из — зубова дуплавина; (іепііпит 
— зубовина; тагдо аіуеоіагіз — 

чарунковий край; регіозіит сіепііз 
— озуб’я; риіра — мезга, зав’язок 
(Врх.)\ (і. Іасііз — телячкн; (і. за- 

ріепз — зуб черенний, череняк; 4* 

все — зубня сповна (Г.); 4* глаз- 

ньіе — з. очні; отсутствие несколь- 

ких зубов — щерба, (людина) — 

щербата (Тим.); ряд зубов — узуб- 

лення, кусало; ряд зубов на одной 
челюсти — стіна зубів; осіопіоіііііиз 
— винник; ойопіота — зубняк; ре- 

гіосіопШіз — озубниця; риіріїіз — 

запал мезги, з. мезгниця зубова. 

Зуд (ргигіїиз)— перечос (Пот.), сверб, 

свербота, чос, сверблячка, лоптяки 
(Етн. зо.). 

Зудение — свербіж, свербління, сверб¬ 

лячка, див. Зуд. 

Зудеть — свербіти. 

Зудящий — сверблячий. 

Зьібление — див. Флюктуация. 
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гла — голка, голочка; <хг> 

без ушка — протір; <о> ; 

большая плоская — за- ! 

волочка (Грін.); <^>ло- 

держатель — голко¬ 

тримач; «ллообразньїй 
— гольчатий, голкуватий. ! 

Идея навязчивая (ісібе Пхе) — у роєна | 

ідея, думка, дурійка (Гал.), приму- І 
сова ідея. 

Идиот — не(до)ук, капарник (Коб.), І 
ідіот, бортак (Куз.), розумовий не- і 
долуга; <о>изм — нетямство, розу¬ 

мова недолужність. 

Избьіток — надмір, зайвина. \ 

Извержение (еіасиїаііо) — випорску- | 

вання, випорск; <о> Семени — вина- | 

сінення. 
Известковьій — вапневий, вапняний. 

Известь (саісагіа) — вапно; <о> нега- 

шоная — флюфак. 

Извиваюшийся — плазуючий, биль¬ 

ний, кривулястий (Луц. н.). 

Извилина (дугиз) — звоя, звій, кри¬ 

вина. 

Извилистьій — вилукуватий, завоТ- 

стий (Км.). 

Извлечение (ехігасііо) — витяг, ви¬ 

ймання, добування, виводевня; **> за 
ножну — виводення за ніжку; <о> за 
ягодицьі — добування за сідні. 

Извращение — переворотвість; по¬ 

лового чувства — половання. 
Извращенньїй (іпуегзиз) — перево- 

ротний, переинакшений. 

Изгиб (Нехига) — залом, закрут (Коб.)\ 

і. зудшоісіеа — закрут сігмовий; 

§ ание — вигин. 

Изгнание — згон (Ум.), згін; <о> пле¬ 

да — плодозгін. 

Изголодавшийся — зголоднілий (Луп. 

«.). зголоджений. 

Изгонять — зганяти. 

Издьіхание — насування, конання, 

сконання, скін. 

Изжога (ругозіз) — зага (Грін.), :’с- 

чія, печея (Ум.). 

Излечимость — вигійність, загійністп, 

уздоровнення, гойкість; *о>мьій — 

вигійний, загійний, уздоровний, вк- 

лічний, гойкий. 

Излияние — виплив, вилив, витік. 

Измельчание — здрібнення. 

Изменение — зміна, одміва, перемі¬ 

на; <о> болезненное хороблива 
зміна. о. 

Измерение — обмір, вимір, змір; ит» 

ритель -— мірник; палка с нарез- 

нами для измерения жидкости — 

замірка (Грін.>; *о>ять — виміряти. 

Измождение — знесилення, знемога 
виснага, знебуття, несила (Тим.). 

Изнасилование — згвалтування; & 

вать — згвалтувати. 

Изнеженность — збабілість. 
Изнежиться — збабіти (Гал.). 

Изнеможение (ргозігаїіо) — знемогг. 
знесилення, знеміг. 

Изнервничавшийся — знервований. 

Изнурение (іпапіііо) — знемога, змо¬ 

рення, знужа (Тим.); <о>ительньій — 

утомний, стомлюючий; <о>яться — 

перепадатися; <о>ять — нинужати; 

с4т>ить — зморити, виснажити, виси¬ 

лити; <о>енньій — висилений, висна¬ 

жений, зморений. 
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Изображение — подоба, образ, малю- ; 

вання; <о> на сетчатке — образець | 

(Врх.). 

Изолировать — відокремлювати, ві- 

досібнити, усамітнювати; ^ирован- 

ньій — відокремлений; «?>ятор — 

відокремник; «т’ЯЦИЯ — відокре¬ 

млення, усамітнення. 

Изрезьівание — різання, краяння. 

Изувечение — скалічення. 
Изуродование — знівечення, скалі¬ 

чення, спотворення; <0>анньій — ска¬ 

лічений, покалічений, спотворений; 
«?>анньій палец — куцюруб, куцюр- 

батий (Грін.). 

Изюм — родзинки. 

Из’язвление (иісегаїіо, ехиісегаїіо) — 

уразіння, уражання. 

Из'ян — шкода (Ум.), ганджа (Грін.); 

с из’яном — ганджовитий (Грін.), 

див. Дефект. 

Икота (зіпдиНііз) — (г)икавка; «т»ать 
— гикати (Грін.); «*нуть — гикну¬ 

ти (Грін.). 

Икра (зига) — литка. 

Икроножньїй (дазігоспетіиз) — лит¬ 

ковий. 

Ил — мул; болотньїй — твань, 
тванюка; ч» глинистьій — глей; 

наносной — намул, наволока; <о> со- 

ляньїх озер — кал, калюкз. 

Иллюзия — мрія, омана, злуда, луда, 

. ілюзія. 

Имбибиция — всмоктування, наби¬ 

рання, впивання в себе (Коб.). 

Иммобилизация — непорушність. 

Иммунизация — унезаразнення. 

Иммунизироіать — унезаразнити, від 
заразнити, увідпорнювати (Лік. зб.). 

Иммунитет — неуразність, неуразли- 

р.ість, нечуйність на хоробу, відпор- 

ність (Лік. зб.), імунітет; «?>унньій — і 
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неуразний, відиорний (Оз., Кур.); 

«*ая сьіворотка — неуразна па- 

сочина. 

Имплантация — втеплювання. 

Импотент — недолуга, недолугий 
(Грін.). 

Импотенцня (ітроіепііо) — знемога 
(Коб.), недолужність (Грін.), нездат¬ 

ність до злягання; і. депегапгіі — 

нездатність до зародження. 

Импрегнация — просякання, імпрег¬ 

нація. 
Импульс — спонука (Куз.), побуд. 

імпульс; <0>ивньій — побудний. 

Инвагинация — вкочення, унутрення 
кишки в себе, встрявання, інваги- 

націи. 
Инвалид — уломний (Бур.), немічник, 

недужник, інвалід. 

Инвентарь — реманент (М. Ш.), ін¬ 

вентар. 

Инверсия — перестановлення, перс- 

инакшеняя, перекрут, викрут. 

Ингалятор — вдихалка, вдихальник, 

інгалятор. 
Ингаляция — паровдихання, інгаляція. 
Индивидуальность — осібниковість, 

індивідуальність, осібність; с^дуаль- 

ньій — осібниковий; <^ьіе особен- 

ности — осібникові відміни; дуум 
— осібник, осібняк, окремець (Дуб.). 

Индиго — калія (Грін.), індіґо. 

Индурацив — затужавнення (Коб.). 

затверділість. 

Ин’екция — впорскування. 

Инертньїй — млявий, непорушний, 

нездалий, безвладний. 

Инерция — непорушність, інерція, 
нездалість (Коб.). 

Инкапсуляция — окапшучення, вкап- 

шучення. 

Инкарнация — втілення (Куз.). 
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Инкубационньїй — притайний, прихо- І 
ваний (Луц. н.). закубельний, інку- ! 

баційний; ч» период — інкубаційна 
доба, доба закублення. 

Инкубация — узаражсння, закублення, 

інкубація. 
Иннервация — занервовлення, інер- 

вація. 
Инородньїй — сторонній, чужий. 

Инспирация — вдихання, удих (Луц); 

«^торньїй — удиховий. 
Инстинкт — побудка, понука (Коб.), 

похоп (Км.\ гін (Бур.), інстинкт. 

Инструментарий — знаряддя (Коб.), 

спрят (Коб), струмент, справа, спра- 

вілля, придоба (Коб.), прибір, убір, 

стрій (Коб.); набор хирургических 
инструментов — хирургичне зна¬ 

ряддя. 
Инсульт — інсульт, шкода, пошко¬ 

дження, вада. 

Интеллект — розум, розуміння (Коб.). 

Интенсивность — напруженість (Лік. 

зб.). 

Интервал — промежок (Коб.), пере- 

года (Коб.), перемежок, перерва, пс- 

репинка (Коб.), перестань (Коб.). 

Іпїегпиз — осередній, серединний, се- 

редковий, середовий. ! 

Интерстициальньїй — проміжний, про- 
межний. | 

Интоксикация — див. Отравление. | 

Интусусцепция — вкочування, впук- ; 

лення (Врх.), вбгання, впіхвуван- 

ня, інтусусцепція. 
Инфантилизм — дитинство. 

Инфарнт — кровозалив. | 

Инфекция — узаразнення, закаження і 

(Оз., Кур.), зараза. 
Іпїегіог — спідній, долішній. ; 

Инфильтрация — насочення, інфіль¬ 

трація; «т>ат — насочина, інфільтрат; - 

<^>ированньій — насочений, насяк- 

лий, інфільтрований; <#>ировать —* 

насочити, інфільтрувати. 

Инфлузнца — смотолока (Т.), інфлю- 

єнца. 

Инфракция — залом, частковий злам. 

Инфуз — запарка, заварка (Ад. н.). 

Иод — йод; «т»истьій — йодовиіі; 

с^ная настойка — йодина (Ад. н.). 

Иодизм — йодоотрій, отруїння йодом. 

Ірошаеа ригригеа — вильце. 

Ирригатор — ірігатор, зрошувач; <я> 

цня — зрошування. 

Ирритация — подражнення. 

Искалеченньїй — окалічений, скалі¬ 

чений (Луц), уломний (Бур). 

Искалечить — скалічити, покалічити; 

<г»ся — скалічитися, покалічитися. 

Иснривление (сигуаіига) — викрив, 

викривлення, вилюшка (Грін); & 
позвоночнина — викрив хребетини; 

*о> позвоночнина вперед (Іогсіозіз) 

— в. хребника вперед, лордоза; 

позвоночнина в сторону (5СОІІОЗІ5) 

— збочення хребетини; ПОЗВС- 

ночника назад (курЬозіз) — в. хреб¬ 

ника позад, кіфоза. 

Искривленньїй — викривлений. 

Искусственньїй (агііїісіаііз) — штуч¬ 

ний, роблений. 

Испарение —парування, випар (Ад.н.), 

випарування, визів (Ад. н). 
Испарина — піт, поти (Тим). 

Исполосовать — пересмугувати (Ум.), 

переполосувати (Ум). 

Использовать — виужиткувати, вихіс- 

нувати, з'ужити (Кур), використу- 

вати; «т>анньій — з'ужитий (Кур), 

ужитний, використуваний. 

Испортиться —■ зіпсуватися, збутвітп. 
попсуватися, понівечитися; <&>ть — 

скапсати (Улс.), перепсувати (Ум). 
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Испорченность — вада, зіпсуття, по¬ 

псованість, понівечення. 

Исправление — полагодження, ладву- 

вання, направа, поправа (Ум.), ви¬ 

права (Тим.). 

Испражнения (ехсгетепіа) — виміти 
(Тим.), випорожнення, кал, виклад, 

відкид, відходи (Оз.. Кур.), спорож¬ 

нення, надвір'я (Луц. к.); зняться 
— спорожнятися, випорожнятися, ви- 

калятися, потріб зробити (Етн. зб.), 

до вітру йти, сісти про себе. 

Испуг — перестрах, ляк, переполох; 

<о> ночной — жахання (Хор. п). 

Испьітание — спроба. 

Испятнать — переплямити (Ум.). 

Иссечение, удаление (гезесііо) — ви- 

лучка, витин, зруб. 

Исследование — дослід, обслід (Луц.); 

рег гесіиш — д. через кутею; рег 
уадіпиш — д. через піхви; сглватель 
— дослідувач, розвідач, дослідник; 

*?>вать — обслідувати (хорого) 

(Луц.). 

Исступление (їигог) — несамовитість, 

шаленство; <о>ньій — несамовитий. 

Истеричньїй (Ну$1егіси$) — гистерич- 
ний, причинний. 

іістерия (Нузіегіа) — гистерія. 

Истеро-зпилепсия — причинна (н.). 

Іістечение — виплив, витікання; кп 
нрови — крововиплив. 

Истечь кровью — зійти кров'ю. 

Истлеть — перетліти, витліти, трупі- 

шати (Дуб.); совать — перетлівати 
(Ум.), витлівати. 

Истомленньїй — стомлений. 

Источник — джерело, здрій (П. Бер.); 

<о>ами обильньїй — джерелястий; 

соляной — слатина (П. Бер). 

Истощение, маразм — виснаження, 
витрата, виснага (Км), чев'яда (Км); 

відаться — виснажуватися, охля¬ 

нути, охлясти, марніти, висильні- 

тися (Ум.). 

Истреблять — губити, нищити, вини¬ 

щувати. 

Истязание — мордування, катування. 

Исхудание — схуднення, схудлість; 

«*дальій схудлий; <о>дать — 

схуднути з тіла, 3 лиця спасти, змар¬ 

ніти; «7>дать сильно — закощавіти. 

Исцеление — уздоровлення (Тим). 

Исцелять — уздоровити, вигоїти. 

Итенерарий — проводач. 

Итог — підрахунок; <о>н подвести -— 

підрахувати, зреасумувати (Пік). 

Ихор — юха (Лік. зб.), сукирва; 

озньїй — юховатий, сукирва(с)тий. 

Ихтиоз (ісЬІЬуозїз) — рибовий ро- 

гбвець. 

Ишиас (ізсНіаз) — сідненервовиця. сід- 

ний нервій, нервець. 

Ишемия — безкрів'я. 
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аверна — печера, загли- | 
бина (Коб.). ( 

Кавернозний — печери- | 
стий,печерний,брячни- 
ковий (Врх.); <о> ное те- 
ло (согризсауегпозит) 

— брячник, мн. брячники (Врх.\ 
печерні куті; сауетіііз — брячни- 
ця, 5. печерниця. 

Кадьік — борлак (Грін.), гиртан, ко- ] 
лодка (Грін.), дихальце (Дуб.), див. і 
Адамово яблоко. ; 

Казеин — сировина (Ирл:.), сирник, 
казеїн. І 

Кайма (ІітЬиз) — крайка, окрайка, і 
лямівка (Коб.), облямівка. 

Кал — див. Испражнения. і 
Калека — каліка, уломний (Бур.), 
уломник (Гал.). 

Каление — гартування, карбування. 
Каленьїй — нагартований, накарбо- ] 

ваний. 
Калий (каїіит) — потас (Оз.), калій; 

каїіит Нурегтапдапісиш — над- 
манганян потасу (Оз.). 

Калильньїй — карбівний, гартовний. 
Каловьій (їаесаііз) — вимітовий. 
Калвмель — кальомель; <а> пригото- І 
вленньїй посредством паров — к. і 
паровий. 

Калориметр — кальориметер. 
Калориметрия —- лічення кальорій, 

кальориметрія. 
Кйдория — кальорія. 
К^луфер(Ьа1$атіІа уиїдагіз)—канупер. 
Кальций (саісіит) — вапнець (Дуб.), 

вапник, вап (Лік. зб.), вапень; «т>цие* 
вьій — вапновий, вапняний. 

Кальцинация — звапнення, провш- 
нення. 

Камедь (дитта) — гума, камедь. 
Каменистий (реігозиз) — камінясти»* 
Каменний — камінний, кам'яний; 
болезнь (ІКНуазіз) — камінна хс- 
рість; «»ая соль — глодянка, ка¬ 
м'янка, льодоза сіль. 

Камень (саісиїиз, реіга, Іарі$) — ка¬ 
мінь, зм. камінець, мн. каміння, ка- 
мінячча; <#>адский (1аріз іпїегпаїіз) 
— ляпас, к. пекельний; «т»кишеч- 
ньій — тенесовик. 

Камера глаза — див. Глаз. 
Камнедробление (ІіІЬоІгірзіа) — ка- 
менокришіння. 

Камнесечение (ІіІЬоІотіа) — сечни- 
корозтин, камінерозтин. 

Камфарньїй (сатрЬогаІиз) — кам¬ 
форовий; «4» спирт — камфоровець, 
камфорівка. 

Канал (сапаїіз) — провід; <о> желу- 
дочно-кишечньїй — п. трунковий, 
п. шлункотенесовий. 

Каналец (сапаїісиїиз) — проводець, 
мн. провідці, цівинки (Врх.)\ с^льцьі 
желчньїе —- жовчєпровідці; <о>льци 
млечньїе (сапаіісиП сЬуІозі) — мо- 
лочевиці (Оз.); <^>льцьі семенкьіе — 
насінні провідці, ссм'япровідці; <& 
льцьі мочевьіе — сечепровідці. 

Канатик (іипісиїиз) — мотузок, зм. 
мотузочок. 

Канифоль (соІорНопіигп) — живиця 
(Грін.), кальофонія. 

Канкроид (салсгоісі) — ш(с)кіряк, кан- 
кроїд. пласкокомірковий іикіряний 
пістряк. 



СапіНагі(іе8 — шпанські мушки. 

Канюля — цівка (Лік. зб.). рурка, 

рурочка, цівочка, дудочка, канюля. 

Каолин (саоїіпит) — біла глинка, му¬ 

ла, каолін. 

Капельница — скрапливець, крапли- 

вець, крапсльник, крапелярка. 

Капиллярность — волосність. 

Капиллярньїй (саріїїагіз) — (мед.) па- 

жильний, волосниковий, (фіз.), ВО¬ 

ЛОСНИЙ, скрапливий. 

Капиллярьі — пажили (Мил.), волоо- 

ники. 

Сарівігит — каланець (Лік. зб). 
Капля (дийа) — крапля; «г>пн амми- 

ачно-анисовьіе — краплі амонякові 
ганусові; «*ли датского короля — 

краплі дацького короля. 

Капризньїй — вередливий, прищува¬ 

тий, перехочливий, комиза (Грін.у, 

«у>3, зьі — вередування, вереди 
[Грін.), комиз (Грін.у, «7>ничать — 

комизитися, кондричитись (Грін.). 

Капсула (сарзиіа) — капшучок, кап¬ 

шук, капсула; суставная (с. діє* 

поісіаіізі — к. суглобова, 5. осу* 

глоб'я; *о> печеночная (с. Ьераііз) — 

к. печінки, з. опечіння; хруста- 

ликовая (с. Іепііз) — к. сочки, з. 

осочкіь'я; селезеночная (с. Ііе- 

паїіз) — к. сележня, з. осележіння; 

почечная (с. гЬепіз) — к. нирки, 

5. онирків'я. 

Капуста цветная — кучерява капу¬ 

ста (Грін 
Карантин — карантин, карантана, ка- 

лантир (Ум.), кварантана (Оз.). 

Карбункул (сагЬипсиїиз) —* бокорван, 

тигрова болячка, вуглик (Кур.). 

Сагбіа, вход в желудок—пришлунник, 

сторож (В. впуст (до шлунку, 1і. 
Т.). пристравник, присінок шлунку. 

Сагбіасив — насерцевнй. 

Сагбіаідіа — сердов'ялиця, сердовя- 

лення (Грін.). 

Кардиастения — знеміг серця. 

Кардинальний — засадничий, під- 

ставовий. 

Кариозньїй (сагіозиз) — гостцевнй. 

Кариокинез (сагіокупезіз) — каріс- 
кінеза. 

Карлик (папиз) — куцак, куцан, ма- 

лнк, ковтюх (Грін.). 

Кармин (сагтіпит) — кармазин, бакан. 

| Картавость — гаркавіння, гаркавка; 

<^>вить — гаркавити; «7>вьій — гар¬ 

кавий, гаркуша, гарковець, гаркава. 

Картон — тектура. 

і Касательная линня — стична, до- 

! тична лінія. 
( Касаться — дотикатись. 

Касторовое масло (оіеит гісіпі) — 

рицинова олія. 
Кастрация — халаштання, валашіння; 

«?>ировать — волошити, вивалаши- 

ти, вилегчити, халаштати; *^>ат — 

халаштан, валах, скіп; <о»атор — ва- 

лашій, холошій, холостій (Ум.). 
Каталепсия — спохват, каталепсія; 

саіаіеріісиз — спохватний. 

Катаплазма — припарка, катаплязма. 

Катаракта (саіагасіа) — полуда, со- 

; чевиця (Т.), сивий морок (Врх.), 

мрак сивий (’Г.), катаракта; кал- 

| сулярная (с. сарзиіагіз) — п. кав- 

! шукова; зрелая (с. таїига) — 

І п. стигла; ядерная (с. писіеагіз) 

; — п зсрняста; <о> старческая (с. $е- 

піїіз) — п. стареча; «»ту снять — 

полуду ЗДІЙНЯТИ. 
; Катарр (саІаггНиз)—нежит (чого) (Оз.), 

запал (чого); зева — н. пельки; 

«7> нишек (епіегіііз) — н. кишок, 

з. кишковиця, з. сояшниці; моче- 
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вого пузьіря (сузШіз) — н. сечни- 

ка, $. сечниця; чт> носа (гЬіпіІіз) — 

н. носовий; трахей (ІгасНеіІіз) — 

дихавниця; вальний — нежитний. 
Кататония — кататонія, кататоничні 

перелоги, кататоничні стяги. 
Катетер — сечеспусник (Врх), пів¬ 

ник (Лік. зб.), катетер. 

Каутеризация — припікання, випі¬ 

кання, припалювання. 

Каучук (гезіпа еіазііса) — гумеляс. 

Кахексия, маразм (сасЬехіа, тагаз- 

тиз) — виснага (Км.), виснаження 
сил организму. хирлявість, хиравість 
(Лік. зб.), харлацтво (Лік. зб.), мир- 

шавіння, зннділість, тирхавіння, че- І 
в'яда (Км.), кахексія. 

Кахектический (сасЬесІісиз) — ви¬ 

снажений, хирлявий, кахектичний, 

зниділий. 
Качество — якість, яковість, ціха, 

вдача; <^>енньій — якістний. 
Кашель (1и$5із) — кашляння, кашель, 

кахикання; отрьівистьій — бу¬ 

хикання; <о> сильньїй, сухой — к. 

збитний (Пот.). 
Квадратньїй — квадратовий. 
Квалифицировать — кваліфікувати. 
Квасцовмй (аіитіпісиз) — галуновий; 

«лая земля — галунка; «?> камень 
— галуняк. 

Квасцьі (аіитеп) — галун, греиило 
(Грін.)\ <г»ами натереть — погалу- 
нити. 

Келоид (кеіоісіез) — збуялість шраму, 

келоїд. 

Кератит (кегаїіііз) — рогівниця, з. за¬ 

пал рогівки. 
КегаіодІоЬиз — кульорогівка. 

Кератодермия (кегаїосіегтіа) — шкі- 

розроговілість, зроговілість шкіри. 
Кегаїосопиз — стожкова рогівка. 

Кератома (кегаїота)—наростень рого¬ 

вий, $. роговець; кегаіозіз шиїііріех, 
з. ісНіЬуозіз — рибовий роговеиь. 

Киноварь (сіппаЬагіз) — цінобра. 
Кипение — кипіння, варення, шуму¬ 

вання (Тим.). 
Кипеть — кипіти, кликотіти. 
Кипятильник — кипільник. 

Кипяток (аяиа їетсіа) — окріп, ки¬ 

пень (Іім.). 
Кипяченьїй — варений, переварений. 

Кислород (охудепіит) — кисень (О); 

<0>ньій — кисенний, кисневий. 

Кислота (асісіит) — квас, кислість, 

мн. кислоті; <4» бензойная — к. бен- 

зоновий, бензойквас; ч» борная — 

к. боровий, бориквас (Т.); вин¬ 

ная — к. винний (7\), виноквас; 

«4» виннокаменная — к. виннока- 

м’яний; а. Ьусігосуапаіісит — к. си¬ 

ній, синільний, водоціановий; ду¬ 

бильная (Іаппісит) —. к. дубиль 
ний, чамбароквас; кристалличе- 

ская — к. кришталевий; лимон¬ 

ная — к. цитриновий, цитриноквас; 

муравьиная — к. мурашковий, 

муравельний (7'.), мурашкоквас; ю> 
мьішьяковистая — аршеноквас; <о 
салициловая — к. саліцилевий (7*.); 

соляная — к. сільний (7’.), со- 

леквас; серная — к. сірчаний, 

сірковий (Т.)9 сірко(н)квас; с^> сер- 

нистая — к. сірчастий; уксус- 

ная — к. оцтовий (Т.), оцетоль, оце- 

токвас; <о> фосфорная — к. фосфо 
ровий, фосфоранквас; & хлористо- 

водородная —- хльорвод, див. Со¬ 

ляная; <&> хромовая — хромоквгс; 

щавелевая — к. щавовий; 

яблочная — к. яблучний (Г.); «о 
иость — квасність, квасота (Лік. зб.), 

квасальність. 
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Киста (сузііз) — міхур, міховець, міх; 

сузШІЗ — міхурниця, міховиця. 

Кистевидное сплетение (ріехиз рат- 

ріпіїогтіз) — гронастий спліт. 

Кистовидньїй (сузіоісіеиз) — міхур- 

частий, міхастий. 

Кисть (репісіїїиз) — китиця, кім’ях, 

кіях, кутас, волот, кетяг(х); <о> ви¬ 

ноградная — грон(а)о; «о> руки (та- 

пиз) — кетяг(х), кім’ях. 

Кифоз (курНозіз) — горб позадній, 
викрив хребника позад, кіфоза. 

Кишечник — теиеса (Коб.), ялита 
(Коб.). 

Кишечньїй (іпІезНпаІіз) — кишковий, 
тенесовий; «7>ьіе петли — скрути 
(Врх.) кишкові. 

Кишка (Іпіезііпит) — кишка; «т>ки — 

теиеса (Коб., Км.), ялита (Коб.), ка- 

люхи (Етн. зб.); Яехига іпіезііпо- 

гит — луква (Врх.); Ьаизіга соїіі 
— поперечні заглибини; іепіа Іопді- 

ішііпаїіз — впродовжні смуги. 

Кладбище — кладовище, грабовише, 
цвинтарь, могилки (Черн.); ч» место 
для погребения ЖИВОТНЬІХ — стер¬ 

ви ще (Кур.). 

Кладовая — комора, спижарня (Кур.), 
хибарка (Ум.). 

Клапан — див. Заслонка. 

Клевер (Ігіїоііит) — конюшина. 

Клеенка — церата. 

Клей — клей, глей; рьібий — кз- 

рю(у)к риб’ячий; «т> столярньїй — 

карю(у)к. 

Клейкий — липкий, глизявий. 

Клейстер (атуїит сосіит) — кляй- 

стер, шліхта (Полт.); <о> мучной — 

пі(о)спа. 
Клептомания — крадіжний нахил. 

Клетка грудная (іЬогах) — огруддя. 

Клетка тканевая (сеііиіа)— комірка, 
клітина, клітка. 

Клеточньїй — комірковий. 

Клетчатка (їеіа сеііиіоза) — ніздра, 
пліва комірчаста; кожа с жир- 

ньім слоем — товща; </?>ки воспа- 

ление (сеііиііііз) — нізриця. 
Клещ (асагиз) — кліщ; с. їоііісиїогит 

— к. голівковолосяний; а. зсаЬіеі 
к. коростявий. 

Клещевина (гісіпиз) — рай-дерево. 

Кликуша — крикливка; «миество — 

крикливиці. 
Климактериум — сплавоспин, перей- 

шлість в літах (Мил.). 
Климат — підсоння, клімат; «4» мате¬ 

риковий — п. суходільне. 

Климатотерапия — лікування під¬ 

сонням. 

Клиника — кліника; <*>чесний — клі- 

ничний. 

Клиновидний (сипеіГогтіз) — клин¬ 

частий, клинчатий, клинатий. 

Клистир — промивка (Ул.), клістир, 
леватива. 

Клитор — скоботень, секінь. 

Клонические судороги (сіопиз) — 

клонус, клоничні корчі. 
Клоп — блощиця (Ум.). 
Клочья — клочча (Ум.), шмаття. 

Клубень — бульбак, корч з буруль- 

башками (Київщ.). 
Клик (сіепз сапіпа) — кло, ікла (Ум.), 
мн. ікли, кла, клова, кливаки (Врх.); 
«*ками большими с — іклатий, кла- 

вий. 

Клюв — дзюб, дзьоб. 

Клювовидннй — дзюбатий. 

Клюква (Ьассае охусоссі) — жура¬ 

влина (1'рін.). 
Ключица (сіауісиїа) — дужка (Луп. н,), 

•лерепело (Грін.), шляма (Грін.). 



Ключичньїй — дужковий, псрепельний. І 
Коагуляция — кровозціплеиия, сти¬ 

нання кровм (Лрх.), зсідання крови, 

коагуляція. 
Ковьірять — довбати, длубати, колу¬ 

пати, копирсати. 

Коготь (опух) — пазур, мн. пазурі - 

(І'ріп.). 
Ножа (сиііз, бегта) — шкіра, скіра, 
шкура; ч» лица — цера; с. апвегі- 

па — пасюрки, сироти, гусяча шкі¬ 

ра; с. Іаха — шкіра збориста. 

Кожистьій — шкіровий. 

Кожица (согіїїт) — ремінниця, м'яздра 
{Врх.). 

Кожньїй (сиіапеиз)—шкірний; немаз¬ 

ка у новорожденньїх (уегпіх са- 

$ео$а) — шкірна омаста (у немовлят); 

<^>ьіе паразитьі — шкірні чужоїди, 

плюгавство (Луц. н.). 
Кокки (сосси$) — кульки мікроско- 

пичні (О.і.), тоїжкові кульки, круп- 

лиики. 

Коклюш (іи$$і5 сопуиїзіуа) — каш¬ 

люк, кишлі, скуса (Грін.), коклюш. 

Кокцигодиния — купрій, нервій купра. 

Колба - - банька, колба; измери- 

тельная — к. вимірова; *»ообраз- 

кьій - пляшчинкуватий. 

Колбасньгй — ковбасний. 

Колебание —- колихання, хитання. 

Коленньїй - колі новий, колінковий 
(Луц.); пателлярньїй рефлекс — 

відрух наколінцевий. 

Колено (депи) — коліно, зм. колінце, 

мн. коліна; д. Уаідиш (сит д. у-до) 

шеверногий (Поп.у, д. уагиш 
і сит д. у-го) — клишавий. 

Колики (соїіса) — кольки, колоття, 

коль; с. ііаіиіепіа — здимання. 
Количество — (с)кількість, число, 

численність (Ум.): в достаточном 

количестве — досталь; «лвенньїй 
—- кількістний. 

Коллапс (соїіарзиз) — запад (Лік. зб.), 
коляпс. 

Коллатеральньїй — бічний, побічний, 

субічний. 

Коллодий — спаюн, кольодій. 
Коллоидньїй — клейовий, карюковий, 

клейчастий; зоб — воло карюко- 

ве; чт>ьіе шарьі — карюкові гала. 

Коллоидьі — карюки, кольоїди. 

Колобома — щілина. 

Колодец — колодязь, студня, студень, 

криниця. 

Колотье — див. Колики. 

Колпак — яломок, шличок, шапчук 
(М. Лов.). 

Колтун (рііса роїопіса) — ковтун, 

ковтюх. 

Кольцевидний (сгісоібеа) — кільча- 

тий, каблучковатий. 

Кольцо (апиіиз) — кільце, каблучка, 

обручка, обід, обідець, перстінь; 

паховое — див. Паховой; оцевой 
— обідний. 

Кома — знемора, цілковита нестяма, 

глибока млість. 

Комбинация — комбинування, комби- 

нація; «т>нированньій — скомбіно¬ 

ваний; санаторная способность — 

здатність до комбинування. 

Німок — носом (Грін.), грудка; <^чек 
І — космик(Грін.), грудочка; ебить- 

ся в — скомшитися (Дуб.), СКЛОЧИ- 

I ти ся (Ум.). 
Компас — верцадло, компас. 

Когяпенсация — вирівнення (Коб.), 
надолуження, компенсація; «»сиро- 

вать — вирівнювати. 

Комплекцня — статура. 
Компресе — оклад (Лік. зб ), обгортка; 

і • «т> согревающий — пригрівка (н.). 
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Конвалесцент (сопуа1е$сеп$) — ви- 

дужень, видужник, видужуючий. , 

Сопуегдепз — збіжний (Лік. зб.). 
Сопуехиз — склепистий (Лік. зб.). 
Конвульсии (соїтіїзіопез, есіатрзіа) 

-г- перелоги, судорги, корчі. 
Конгломерат — зліпите, зліпак, кон- | 

ґльомерат. 

Конденсация — згуст, згущення. 

Кондилома — бородавка, татарка,-ки 
(Етн. зб.), кандильома; <о> ьі острьіе 
— татарки шпилясті (на природженні). 

Конечность,-ти (ехзігетіїаз) — кін- 

чина,-ни (Гал), кінцівка; верх- 

•няя — к. горішня; <о> нижняя — 

к. долішня. 

Конический (сопісиз) — коничний, 

стожковий, кружільний (Коб.). 
Консервьі (очки) — очні обережники. 

Консистенция — стан (фізичн.), кон¬ 

систенція; & плотная — стан де¬ 

белий, міцний. 

Констриктор (сопзігісіог) — стискач. 
Консультант — порадник (Коб). 
Контагий (сопіадіит) — заразок (Лік. 
зб), контагій; «»иозньіе болезни — 

заразкові хороби. 

Контакт — дотик (Коб), дотикання, 

діткнення, прилеглість. 

Контрактура — стягнення, контрак¬ 

тура, скорочення, сколінчення (Дуб). 
Контраст — протилежність, супроть 

(Тим), контраст. ■ 
Контрольньїй — повірний. | 

Контур — ззрис. ! 

Конус — шипка, стожок (Тим), кру- і 
жіль (Км.9 Коб). 

Концентрический — співосередний ; 

(Тим); «?>ация — з'осередковуван- • 

ня, зосереджування, з осередження; 

*»роваться — зосереджуватися; 
<^ровать — зосередити. 

6і 

Кон'югата — лучня, кон’югата; е. Діа 
допаїіз — л. укісна, навкоса; с. ех- 

Іегпа — л. знадвірна; с. погтаїіз 
— л. звичайна; с. Уега — л. проста. 

Кон’юктива — спійня (7“.), сполучня; 
соп)іісііуіііз — спійниця, сполучниця. 

Координация — співрядність (Тим), 
рівнорядність, координація. 

Координировать — рівнорядитн, ко¬ 
ординувати. 

Копия—копія, випис, список, подвоїннн. 
Копоть — сажа, кіптява. 
Копчение — вудження (ІСур). 
Копчик (оз соссудеит) — купер, куп¬ 

рик, вихрець, гузівка; «»овая же- 

леза — куприкова залоза. 
Кора (согіех) — шкорина, шкаруля, 

лушпина, зм. кірка (Грій), мн. 
кір'я (Грін.); <*>ою покрьіться — 

зашкарупитись, зашкарубіти, заско- 

риніти. 
Корень (гагіік) — корінь, мн. коріння. 
зм. корінець, коріннячко, пень, зм. 
пеньок; С4ЛНЬІЄ зубьі — з. кутні 40- 

тирегорбці і двогорбці. 
Корешки спинньїх нервов (гаті пег- 

уі зріпаїіз) — корінці хребниковпх 
нервів. 

Корица (сіпатопит) — цінамон, ко¬ 

риця. 

Корка (егизіа) — шкоринка, шкурка, 
скіроч ка. 

Кормилица — покормниця, мамка; 

цей бьіть — мамкувати. 

Корневиїце (гЬіхота) — корените 
(Ум.)\ <о> аира — корняк. 

Норнеплодньїй — корінеплідний (Ум). 
Корнцанг — клинці. 
Коробочка — коробок, (з картону) • - 

шабатурка (Уж.), (з луба) — козубка 
(Уж.), (з березової кори) — бере¬ 

стянка (Уж.). 
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Корона (согопа) — вінець, корона; с. 
діапгііз — к. жолуднни {Гал.). 

Корпия — понитчина, смиканина, шар- 

пина (Тим.), торочки (Ум.). 
Корсет — горсет (І'рін.), шнурівка. 

Корточни (на) — карачки, почіпки; 

<0>нах на — карачки, на почіпках, 

на присішках (У-и.). 

Корьітообразньїй — коритуватий 
(І'рін.). 

Корь (тогЬііІі) — кір (Грін.), р. кору. 

Косматьій — волохатий, кошлатий, 

кострубач. 

Косноязьічньїй — мацок (Грін.), не¬ 

домовний, недорікий, недоріка, за- 

їкливий. 

Косо (оЬІідие) — ус кісно (Лік. зб.), 
навкіс, навкоси (Коб.), навзбіч. 

Косоглазие (5ІгаЬі$гтиі5) — зизоокість, 

зизоватість; з. аКегпапз — з. мін¬ 

лива; з. аррагепз — з. позірна; з. 
сііуегдепз, з. ехіегпиз — з. зна- 

двірна; з. гіеогзит уегдепз — з. до 
низу; з. сопуегдепз, з. іпіегпиз — 

з. серединна. 
Косоглазьій — зизоокий, кривоокий, 
зизоватий, різноокий, скулоокий 
(Грін.), зизий (Грін ). 

Косой (оЬІідииз) — укісний, навко- 

сий, косинний, зизий, косий. 

Косолапость (Іаіірез) — клиша, кли¬ 

шавість; <4лпьій — клишавий, чевер- 

ногий {Грін.); Іаіірошапиз — к. ке¬ 

тягу. 

Косонсгий — клишоногий. 

Косоугольнин — кривокутник. 

Костистьій — кістявий, кощавий, око¬ 

стуватий. 

Костлявость — кощзвість, костистість. 

Костно-мозговой(тесіиІ1агі5)—-шпич¬ 

ко вий. 

Костньїй (оззеиз) — кістяний. 

Костоеда (сагіез) — гостець (я.), ко¬ 

стогриза (Км); «т> зубов — порох- 

навиця, 

Кострец — див. Крестец. 

Костиль — милиця. 

Кость,-тн (о$, озза) — кість, кістка 
маслак, мн. кости, кістки, маслачча 
зм. кісточка,-ки, маслачок, зб. ко 
стомаха. 

Коченеть— дерев’яніти, клякнути, ду 
біти. 

Кошениль (сосиз) — червець (Грін.) 
Край (тагдо) — вінця (мн), пруг 
див. Кайма. 

Крайний (ехігеїриз) — кінцевий, від 
далсний, скрайній (Коб.). 

Крайняя плоть (ргаериііит) — див 
Половьіе органи мужские. 

Краниотомия — чсрепопротин, про 
тин черепа, краніотомія. 

Крапнва (игііса) — жалива, кропива 
Крапивница (игіісагіа) — жалівниця 
красуха, кропив’янка (Луц.). 

Красавка (аігора ЬеІІасіопа) —- мат 
риган (Грін.). 

Краснеть — шаріти {Дуб.), червоніти 
Крахмал (атуїит) — крохмаль {Хор. 
Крем., Полт. п). 

Кремастер (сгетазіег) — м’яз яйко 
підвісник, кремастер. 

Крематорий — трупопалільня, крема 
торія. 

Кремнезем — кремінна. 

Крепитация — скрепіт (Км.), хрум, 

лускіт (Км.). 
Крестец, кострец (оз засгит) — 

кряж, криж. 

Крестовидньїй — хрещатий. 

Крестоцветньїй — хрестоивіт. 
Кривизна (сигуаіига) — збочення, кри¬ 

вина (Лік. зб., Луц. н.), кривість, 

кандзюба (Грін). 
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Кривобокий — кривоклубий, кандзю- 

батий; <0>глааьій—бендзеокий(7'иж.); 

«^ногий — клишоногий, кли(і)ша; 

<г»руний — криворучка. 

Кривошея (ІогІісоІІіз) — кривошия, 
збочення шиї; «миеий — криво- 

в’язий. 

Кризис (болвани) (сгізіз) — переси- 

лення (Гал.), речинець (хороби), 

криза, раптовий упад гарячки (Т.), 
наглий спад палу (Оз.); <&> насту- 

пает — біль перевалюється. 

Крипторхизм (сгуріогсЬузтиз) — яй- 
коспин, шлунство, крипторхизм. 

Кристалл (сгузіаііиз) — кришталь, 

рушень; «*ик — змійка (Лік. зб.). 

Кристаллизация — криштзлізація, 

кришталізування. 

Кристалловидньїй — кришталевий, 
кришталоподібний. 

Кровавьій — кривавий, кервавий, ру- 

дяний (Тим.). 

Кровеносньїй — кровоносний. 

Кровоизлияние (ехігауазаііо) — кро- 

восплив, крововилив (7’.), крово- 

виплив. 

Кровообращение — кровообіг, крово- 

ворот (Луц.), кровокруження (/7. 7’.), 

кровокружба (Т.); <о»ния большой 
круг — обіг крови великий, крово- 

біг великий; <а>ния малий круг — 

кровообіг малий, обіг крови малий. 

Кровоостанавливающий — крів та¬ 

муючий; остановить кровотечение 
т- затамувати, загамувати кров. 

Кровоподтеи — синяк (Коб.). 
Кровопускание — кровопуск (Тим.). 
Кровосмешение — кровомішення, кро- 

воміство. 
Кровососньїй — крововсисний; <о> ап- 

парат — кровосисень. 

Кровотворение — кровотвір, крово¬ 

творення (Киї.), кровоутворення. 

Кровотечение — кровотіч, кровоплив 
(Луц.), кровотеча; истекать кровью 
— зіходити кров’ю, юшити, почюрі- 

ти (Етн. зб.); кровь идет — кров 
цибенить; <о> при родах, при вьжи- 

дьіше — сплавня червона. 

Кровоточивьій (ЬаеторЬіІісиз) — 
кривавлистий; «^вость — див. Ге- 

* мофилия. 

Кровохаркание (Ьаеторіое, Ьаето- 

ріу зіз) — кровохаркання, кровохар- 

котиння, кровоплювання. 

Кровь (запдиіз) — крів, паюха, кер- 

ва (Гуц.), (з носа) — мазка, юшка; 

засохшая — к. рудяна; лако¬ 

вая — покостова крів. 
1 Кровянистьій — кривавистий, керва- 

вистий. 

Кровяной — кров'яний, кронистий. 

Кролик — кріль, трусик. 

Круглий — круглий. 

Круговой (сігсиїагіз) — кружньовий, 
обіжний. 

Кругообразньїй -— круглястий. 

Кружка — кухоль, кухлик, кружка, 

(на воду) — водянчик (Ум.), конов 
: (Грін.), кінва. 
Крупп — блониця (І'рін.), слиногор 

* (Пот.); Іагупдіііз сгоироза — гор- 

танниця слиногорова, волокнинна. 

Круппозньїй — волокнинний. 

Крушина (їгапдиіа, сазсага задгаба) 

— жостір, хробост, жостелина, кру¬ 

шина. 

Криловидний (ріегудоібеиз) — кри¬ 

зовий, крилястий. 

Крилонебний (ріегудораіаііпиз) — 

крилопіднебіняий, крилопоніб’яний. 

Криса (гпііз) — пацюк, щур (на По¬ 
діллі і в Галин.). 
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Крючковатьій (ЬатаПіз) — гачкува¬ 

тий, однозубий, карлючкуватий. 

Крючок (Ьати1и$) — гачок, гак; <&> 
хирургический — натягач,-чі, від¬ 

ти гач,-чі. 
Ксактоясия (хапІЬорзіа) — жовтозо- 

рість. 

Ксеродермия — сухошкір я. 
Ксероз (ХЄГ05І5) — сухість. 

Куб перегонньїй (безііііаіогіа) — лсм- 

бик; для кипятка —6одня(Л4. ///.). 

Кубовидньїй — гранчастий, кубоват.ий; 

^>ая кость — гранівка, кість гран¬ 

часта. 

Кукуруза — пшеничка, пшінка, по¬ 

чатим. 
Кулак — п'ястук (/*.), кулак. 

Культура (вьіращивание) — годівля 
'(Лік. зб). 

Кр—Ла 

Культя —■ кукса. 

! Кумулятивний — згуртований, нако¬ 

пичений (Коб.), кумулятивний; 

действие — кумулятивне набуван¬ 

ня (Бур.). 

Купаться — купатися; в грязи — 

калюжитися. 

Купа'ние — купання, купанка. 

Купировать — увірвати (перебіг хс- 

роби). 

Купорос (Уіігіоіит) — вітроголь, ку- 

первас; железньїй — к. залізний, 
сірчан заліза; медньїй — синій 
камінь. 

Куриньїй — курячий; «»ая грудь — 

куряче огруддя; <о>ая слепота (пе- 

тегоіоріа) — луна (Грін.), куряча 
сліпота. 

абиринт (ІаЬугіпіїїиз) — пе* 

ревійник (ІНк. т.), лаби- 

ринт; зсаіа іутрапі — су- 

січок(#/?д:.)бубенний: зса- 

1а уезііЬиїї — сусічок 
(Врх.) прнсінковий. 

Лаборатория — працівня, робітня, ля- і 
бораторія. 

Ладан росньїй — ладан, кадило. 

ІадорЬіаІшиз — заяче око. ‘ 

Ладонньїй (раїтагіз) — долонний, до- ] 

лонястий, середручний (Тим.); апїі- і 
ІНепаг — д. противипин; іНепаг — 

д. випин. 

Ладонь (раїта) — долоня; разжать 
— долоню розтулити; сжать — 1 

долоню стулити. 

Ладьевндньїй (пауісиїагіз) — човни- 

стий; оз пауісиїагіз — човенис*, 

човниста кісточка. 
Лакмус — лякмус. 

Лакрицьі корень — корінь солодкий, 

солодич. 

Лактозурия — ляктосечча, ляктс- 

зурія. 
Лакуна — обліг, приміст, прогалина 

(Коб.). 
Ламбдовидньїй шов — див. Череп. 

Ламинактомия (Іатіпесіотіа) — пла- 

тівковитин, лямінектомія. ^ 

Лампа — лямпа, гасник, гаска; «тючка 
спиртовая — пальничок [Ад. н.). 

Ландьіш (сопуаііагіа таіаііз) — кон¬ 

валія, ванник, лониш. 
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Ланолин (Іапоііпит) — ляноліна. 

Ланцет — пущадло {Коб), перие; 

коновалов — правушник (Ум.); <&> 
оспопрививательньїй — шепник, 

ніж щепний. 

Лаповидньїй — лапатий, 

Латентньїй, снрьітьій (Іаіепіиз) — 

притаєний, притайний. 

І.асег1из їіЬгозиз — волокнуватий па¬ 

гінець; шесііиз ^еиЬгесЬіі — Вайт- 

брехтів пагінець. 

Левша — шульга, манько, лівак, ба- 

льога (Грін.). 

Легковоспламеняемьій — палкий, за¬ 

ймистий. 

Легкое (риішо) — легеня, легке, мн. | 

легені, легкі, легушки (Ііолт); 
них воспаление (рпеитопіа) — ле- 

гениця, див. Рпеитопіа. 

Легкоулетучивающийся — легколет- 

ний (Оз.). 

Легочньїй (риїтопаїіз) — легеньовий, 

легенний; «4» камень — легеньовий 
вапняк. 

Лед — крига, льод. 

Лежать животом вниз — долі чере¬ 

ва лежати; чт> <о> вверх — горі черева 
лежати. 

Лезвие — лезо, лезво, гострій. 

Лейкодерма (Іеисогіегта) — біло- 

шкір’я, левкодерма. 

Лейкома — див. Бельмо. 
Лейкоцит — білокрівець, левкоціт. 

Лейкоцитоз (ІеисосуІо$і$) — левко- 

цітоза. 
Лейкемия — білокрів’я, білачка (Дуб.), 

пасоків’я; лимфатичесная — б. 

пасокове; мизлоидная — б. шпи- 

кове. 

Лекарство (тесіісатепіит) — лік 
(Коб.), ліки. 

Лекарь, лекарка (тесіісиз) — лікарь, 

лікарка. 
Ленточньїй (Іепіісиїагіз) — стрічко¬ 

вий, биндовий; «»ая глиста — див. 

Глисти., 

Лепестки — пелюстки 
Лепешка — коржик (Удс.); «4лки дву- 
угленатриевой соли — двовугле- 
содівники; <4»ки мятньїе — мнят- 

нівники. 

І.ер{степіпді1іб —- мнякоопонниця. 
ЬерІоІНгіх Ьиссаііз — глеїк зубо- 

ГНИЛЬНИК (Врх.). 
Лестница — драбина, сходи, східці, 
штаги. 

Лестничньїй (зсаіепиз) — драбинча- 

тий, штахстовий. 

Летальний (Іеіаііз) — смертенний, 

смертельний. 

Летаргия (ІеІНагдіа) — позірна смерть, 

смерть сповидна (Т., Врх.), обмі- 

рання. 

Летучий (уоіаііііз) — леткий, летю¬ 

чий, летивий (Врх.); <о> (санитар- 
ний) отряд — летючка. 

Лечебньїй — лікарний, лічничий, лі- 

карчий, лікувальний; «лое заведе - 
ниє — лікарня. 

Лечение — лікування, (врачеванче) — 

лікарювання, курування, курація, 
(ран) — гоїння; <о>ить — лічити, ліку¬ 

вати, курувати (Ум.). 
Лигатура — в’язло, спійло (Т.), ліга¬ 

тура, в'язиво; <о>ру наложить — 

оперізати, покласти лігатуру. 

Лигатурньїй — в'язильний, оперіз- 

ковий. 

Ілдизігит уиїдаге — жимолодь (Анн.). 
Линоподий (Іусоросііит) — баранець 

(Анн.); 1. сотріапаіит — тисина 
(Анн.); І. еіауаїит — сварник, гон¬ 

чар, пелешник (Анн.). 

5. 



Лимонад — лимонада (».)• 

Лимфа (ІутрЬа) — пасока {Ум.). ! 

Лимфаденит (ІутрЬасіепіІіз) — жов- І 
ниця, з. пасокозалозниця. ‘ 

І-утрНапдіесїазіа — пацьорковий. па¬ 

соковий жиляк. 

Лимфангоит — пасокожилниця. 

Лимфатический (ІутрНаїісиз) — па¬ 

соковий; ІутрНаііса уаза — пасо- 

кожнли, пасокові жили. 

ЛиіУіфоистечение (ІутрНоггНоеа) — 

пасокотеча. 

Лимфома {ІутрЬота) — пасочняк. 

Лимфообразование —пасокоутворен- 

ня, утворення пасоки. 

Лимфоцит — гіасоківець, лімфоціт. 

Линза — сочка. 
Линия, полоса (Ііпеа) — смуга, пру¬ 

га, пружок, лінія; І. азрега {етогіз 
— смуга рапата (Врх.)\ І. (іетаг- 
саііопіз — межа, узграничча, ме¬ 

жова смуга; ломаная — криву¬ 

ля, коління; <4»НЄЙНЬІЙ — лінійний. 
Липкий (асіЬаезіуиз) — держкнй, лип¬ 

кий, беркий, чипкий, липучий. 

Листок зародьішевьій наружньїй 
(есіосіегта) — наскірня (Нрх.), за¬ 

родкова лустка знадвірна; <о> <о> внут- 
ренний (епіосіегта) — середно- 

скірня, зародкова лустка осередня; 

средний (тезосіегта) — серед- 

скірня (Нрх.), зародкова лустка се¬ 

редня. 

Листообразньїй — листуватий. 

Листья (їоііае) — листя. 

Литий бромистьій — бромовий літ. 
Литотриптор — каменокришник. 

Лихорадить — гарячкувати (Оз.). 

Лихорадка (їеЬгіз) — зи(і)мниця, га¬ 

рячка, трясовиця, шіпля, жарка гні- 

туха, трясця, поганка, тітка, напрас- 

ниця, пропасниця вітрова, прозірка. 

веретенниця, палючка, щипля (Брац. 
п.)\ & болотная — пропасниця, ли¬ 

хоманка; і. іпіегтіііепз — п. напе¬ 

ремінна; І. і. циоШіапа — п. напе- 

ремінна невсипуха; і. і. іегііапа — 

п. наперемінна третячка; і. і. циаг- 

їапа — п. наперемінна четвертячка; 

і. і. регпісіоза — п. наперемінна 
злослива. 

Лихорадочньїй (їеЬгіІіз) — зи(і)мнич- 

ний, гарячковий, трясцевий. 

Лицевой (іасіаііз) — лицевий; <я>ая 

СуДОрОГа (ІІС СОПУІІІЗІГ) — мишки 
(Тим.), л. корч; <о> угол — личник 
(Т., Нрх). 

Лицо (Гасіез) — лице, зм. личко, 

обличча, вид; измениться в лице 
— помінитися; <о>цом вверх — го¬ 

рілиць; «»цом кривьім с — криво- 

видий, кривотварий. 

Личинка — гусень, робачок, підбіг, 
(мухи) — мухимка. 

Лишай (ІісНеп, Ьегрез) — обрісник 
(Ум.), росляк (Анн.у, ІгісНорЬуІоп 
іопзигапз — волосомор, лисинець; 

1. гиЬег — лишай червоний; 1. зсго- 

рНиІозит — лишай жовньовий. 

Лоб (Ггопз) — чоло, лоб, ліб. 

Лобковий (риЬісиз) — лобиковий; оз 
риЬіз — лобикова кість, лонівка. 

Лобньїй (ігопіаііз) — чоловий, чільний. 

Лобок (топз риЬіз) — луна, лобик, 

лобиковий лук; топз Уепегіз — Ве- 

нерин поріг. 

Ловкость — зручність; в движе- 

ниях — вправність 
Лодьіжна (таПеоІиз)— клевець (Коб.), 

[на нозі) — колодочка. 

Ложе —■ приймище (Коб.), притулок 
(Коб.), осадень; ногтевое (таї- 

гіх ипдиіз) — материнка нігтьова, 

материнка нігтя. 
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Ложечка (хирург.) — долок, с(ш)кро- 

бачка. 

Ложкообразньїй (сосНІеагіз) — лож- 
куватий. 

Ложньїй — оманний, позірний, не¬ 

правдивий, облудний, кривдний. 

Локализация — відмісцевлення, обміс- 

цевлеиня; «?>зировать — обмісие- 

влювати. 

Локоть (сиЬіІиз) — лікоть, локіть. 

Лонтевой (сиЬіІаІіз) — ліктьовий, лік- 

тяний; оіесгапоп — л. парісток; 

ая кость — ліктьова кість, ліктівка. 

Ломкий — крихкий. 

Ломкость — крихкість, крушність, 

ломливість (7’.). 

Ломота — гризь, ломота, уломи. 

Лопасть — лопать, пелюстка. 

Лопатка — див. Скелет. 

Лопаться — див. Трескаться. 

Лопнувший — луслий, луснутий. 

Лордоз (Іогсіозіз) — горб передній, 

викрив хребника вперед, льордоза; 

человек с искривленньїм впе¬ 

ред позвоночником — малигу- 

ватий. 

Лоскут — клапоть, клаптик, шматина, 

шматка (Коб.), шматок; с^ньїй — 

клаптиковий, клапонький 
Лохии (ІосЬіа) (послеродовое очище¬ 

ний) — бруд, брід [Лущ. н.). 
Лубки — луб'я, глибці (Грін), рейки 

(Км.\ лещата (Грін). 
Луковиця (ЬиІЬиз) — бульвина (Гал.). 

голівка, пошир, банька. 

Луковичний (ЬиІЬозиз) —• голівчатий, 
бульв'яний. 

і.итЬадо — охват (Грін.), прошиб(Г), 

уломи в крижах. 

Лунатизм (Іипаїізгпиз, зотпатЬиІіз- 
тиз) — сновиддя. 

Лунатик (зотпатЬиІиз) — сновида 
(Грін.), причинний (Т). 

Луночка (акеоіа) — чарунка (Ум.), 
дучка (Луи,. н.)\ <&> большая — дук 
.(Луц. н.). 

Луч (гасііиз) — промінь, мн. промін¬ 

ня (Грін.), парус (Грін.). 

Лучевой (гагііаііз) — промінний, про- 

міньовий. 

Лучеиспускание (гасііаііо) — промі¬ 

нювання. 

Лучеобразньїй — проме(і)нястий. 

Лучеотражение (геНехіо) — одсвіт, 
відкид проміння, промінеодсвіт. 

Лучепреломление (геїгасііо Іисі$) — 
переломаиня, ламання промінів. 

Лучистьій (гасііаіиз) — промінястий, 
променистий, див. Актинвмикоз. 

Любострастие — сласнота. 

Любострастньїй — сласний. 

Ляжка — джиґеля, сидючка. 

Ляминария ^Іатіпагіа) — жерстина 
(Коб.), стеблина (від криці), лямі- 

нарія. 
Ляпаротомия (Іарагоіотіа) — келю- 

хорозтин. 

Ляпис (Іаріз) — ляпіс, ляпас, пекель¬ 

ний камінь. 

Лярингит (Іагупдіїіз)- нежит гортанки 
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агнезия сернокислая 
(тадпе5іа зиїїигіса)— 

сірчак магнезії. 

Магний (тадпіцт) — 

магн (Оз.), магній. 

Магнит — тягунець, мор¬ 

ське залізо, магнес; «т>ньій — маг- 

несовий. 

Магнетизм — магнетизм. 

Мазилка — квач, квачомаз. 

Мазь (ипдиепіит) — мастиво. масть, 

омаста, мазило; <о>и жидкие — ма- 

стива рідкі; и. Іаигі — м. бобкове; 

•я* окиси ртути — м. живосріблого 
окису; ртутная серная — по- 

літанія, політань, сіре мастиво. 

Мак (рарауег) — мак; р. огіепіаіе — 

сліпак (Анн.)\ р. зотппііегиш — м. 

сліпий (Гал.). 

Макроцефалия (тасгосерЬаІіа) — 

великоголів'я; <4»ал — великоголовий. 

Макроцит — грубокрівець. 

Масиїа — див. Пятно. 

Маїасіа — див. Размягчение. 

Малина (гиЬи$ ісіаеиз) — малина. 

Малоберцовая кость — див. Скелет. 

Малонровие (апаетіа) — недокрів’я, 
недокровність; а. регпісіоза рго- 

дгеззка — н. злосливе поступове. 

Малокровньїй — недокрівний. 

Малосилие (сіеЬіІіІаз) — кволість. 

Малоумие — недоумство. 

Малоупотребительность — маловжи- 
ваність. 

Маїигп — див. Страдание. 

Мальва (така зікезігіз) — сліз, 

слюз турецький. 

Манежное движение — невільні ру¬ 

хи по обігу. 

Маниак (тапіасиз) — навіженнй. 

Манипуляция — рукочин (Лік. зб.), 

маніпуляція. 

Мания (тапіа) — манія, шаленство; 

преследования (тапіа регзрси* 

Ііопіз) — м. напастування (Ум.), м. 

стеження. 

Манометр—гніто,- тискомір, манометер. 

Маразм (тагазтиз) — виснага (Км.), 
чев'яда(/Г.и.),мирхлявість, тирхавість, 

маразм. 

Марантический (тагапіісиз) - тирха* 

вий, мирхлявий, миршавий. 

Марганец (тагдапит) — марґан. 

Марля — газа, марля. 

Маска — личина (Ум.); <о> хирурги- 

чесная — наличина (Ум). 

Маскировать — маскувати, личкува¬ 

ти (Ум.). 

Маслина (оіез еигораеа) — оливка, 

маслина. 

Масло (оіеит) — олій, олія, олива, 

масло; о. УІІгіоІіит — вітроголь; 

«0> деревянное оливковое — оли¬ 

ва; «?> какао — о. какаовий; касто- 

ровое — о. рициновий; иуі КОНОПЛЯ- 

ное, постное — сім'яний олій; 

лимонное — о. цитриновий; «л льня- 

ное — о. лянний; прованское — 

олива прованська; <о> розмаринное 
— о. розмайриновий; тимиана 
душистого — о. запашного тим’я¬ 

ну; <&> укропа волошского — о. во 
лошського кропу; зфирное сос- 

новьіх листьев — етеровий олій 
смерекового листя. 
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Яассаж (таззаде) — містушення, 

масаж. 

■ассивньїй — огрядний, тільчастий, 
тілистий. 

Масштаб — мірило. 

Натериал — знадібок, мн. знадоби, 

надібок, матеріал; перевязочньїй 
— завивні знадоби; шовньїй — 

— з. пошитвовий. 
Материализация — узмисловлення. 

Матка (иіегиз) — ураз, матиця, ма- 

терниця, дитинник (Луц. «.). 

Маточньїй — уразний, уразовий, ди- 

тинниковий. . 

Мать — мати; с^терью бьіть — ма- 

терювати (Ум.). 
Иацерация — розм'якшення, розм’як¬ 

шування, вимочування. 

Мацерированньїй (тасегаіиз) — ма- 

церований, розмочений. 

Мацерироваться —■ розмочуватися. 
Машинка для стрижки волос — 

стрич (Ад. н). 
Мегалобласт — великокрівець зарод¬ 

ковий. 
Мегалоцит — великокрівець. 

Месііив — середній, середульший, се¬ 

редущий. 

Медленньїй (Іагсіиз) — повільний, за¬ 
барний, бавний. 

Медь (сиргит) — мідь; жвлтая — 

мосяж; <&> красная — томбак. 

Медянка (змея) — мідяниця. 
Меж, между — межи, проміж, серед, 

напр;. «лклеточное вещество — 

межикомір'я, межиклітиння(Г., Врх.); 

«т>костнмй (іпіегоззеиз) — межи- 

костий; «7>мьішечньій (іпіегтизси- 

Іагіз) — середм’язовнй; «міозво- 

ночньїй (іпІегуегїеЬгаІіз) — про- 

міжхребовий. 

Междуплечие — межирам'я. 

Межреберье — міжребрина (Луц.); 
<0>рньій промежуток — міжребер¬ 

ний проміжок (Луц.). 
Межуточньїй ПгПегзШіаІіз) — пере- 

міжковий. 

Мезоцефал — середноголовеиь. 

Меконий (тесопіит) — смілка (Врх.); 
«»ем нспражняться — смілкувати 
(Врх). 

Мел (сгеїа) — крейда; <о> красньїй — 

любрика. 

Меланома (теїапота) — барвиняк, 

мелянома. 

Меланхолия (теїапсЬоІіа) — сумо¬ 

витість (Коб), задума, мелянхолія; 

т. асііуа, 8. адііапз — с. рухлива; 

т. аМопіса (зіирог) — мелянхолій- 

не остовпіння; т. еггаЬипсіа — м. 

налрухлнва. 

Меланхоличнмй (теїапсЬоІісиз) — 

сумовитий (Коб.). 
Меланзмия, чернокровие (теїапае- 

тіа) — чорнокрів’я. 

Мелкозернистьій —* дрібнозернистий. 

Мелкоклвтчатьій - дрібнокомірковий. 

Меловой — крейдяний. 

Мелькание — мелькання. 

МетЬгапа Іітіїапз — відмежна, уз- 

гранична, примежова оболонь. 

Мензурка — склівочка (І'рін.), чарка 
(Ад. н.). 

МепуапіЬез Ігі^оііаіа — жаб'ячі (в)огі- 

рочки. 

Менингит (тепіпдіїіз) — опонниця; 

т сегеЬгозріиаІіз ерібетіса — 

опонниця мізко-стрижова пошестна. 

Менструацня (тепзігиаііо) — див. 

Месячньїе. 

Менструировать — митися, бути 
в цвіту. 

Мергель — маргель, рухляк. 

Меридиан — полуденник, південний. 
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Мертвенность — помертвілість, мерт¬ 

вота (Ум.). 
Мертвец — мрець, р. мерця, мн. 

мерці, мертвяк, мерляк, у(в)мерлець 
(УлО, небіжчик. 

Мертвецная — трупарня (Луб), 

мрецька. 

Мертвечина — мерлятина, мерло {Ум). 
Мертворожденньїй — гризун (Грін), 
мерчук, мертвороджений. 

Мертвьій — мерлий, умерлий. 
Мерцание — блимання, мигтіння, ми¬ 

готіння. 
Мерцательньїй — блимаючий, миг- 

тючпй (ІСоб). 
Мерцать — миготіти, блимати, мигтіти. 
Местньїй (Іосаііз) — місцевий. 

Место (Іосиз) — місце; «т> больное — 

м. болюче, гедзло; <о>жительство — 

житлиіце, житло (Ум). 
Месячногонньїе (еттепадода) — 

сплавогонні середники. 

Месячньїе (тепзез) — місячка (н), 
червоний сплав, свій час, пола (Км.), 

цвіт, краски (Луц. н), рубашня (Луц. 
н); т. ргаесох — м. дочасна; т. 

іагісііУа — м. запізнена; ш. Уісагіа 
— м. заступна. 

Металл — метал ь. 
Металличесний — металевий. 

Металловидньїй — металистий, до 
металю подібний. 

Метаморфоз — перетвір, переобраз 
(Тим), метаморфоза. 

Метастаз — переніс, перенос, пере- 

несок, перекид (Лік. зб), метастаза. 
Метеоризм — дмучка, метеорізм. 

Метлообразньїй — мітластий. 
Мехаиизм — механизм, склад, будова. 

Мечевидньїй (хурЬоісіеиз) — мечева- 

тий; х. ргосеззиз — лож(еч)ка, м. 

парісток. 

Мешетчатьій -- торбинчастий, во- 

рочковий. 

Мешок — міх, мішок, торбина; & 
бумажньїй — т. папірова; <о> во- 

щаньїй — т. цератова. 

Миазма (тіазта) — злоповітря, міязма. 

Мигание — блимання, мруження; 

ающий глазами — кліпко; <^»ать 
глазами — лупати очима. 

Мигрень (Ьетісгапіа) — міґрена. 

Микозис (туко$і$) — пліснявиця, мі- 

коза. 

Микробьі — мікроби, дрібноживці. 

Микронокк — дрібнокулька. 

Микроорганизм — дрібноустрій (Лік. 
зб), мікроорганизм. 

Микроскоп — мікроскоп, дрібновид 
(Кур), дрібногляд; «т>ический — 

дрібноглядний. 

Микроцефалия (тісгосерЬаІіа) — 

дрібноголів’я (Врх), малоголів'я. 

Микроцит — дрібнокрівець. 

Миксома (глухота) — слюзняк, слиз- 

нець, слизньовий наростень. 

Микстура (тіхіига) — мішево, міша¬ 

нина. 

Мимика — мити, міміка. 

Миндалевидньїй — мигдалеватий; 

железа (ІопзіІІа) — мигдалик, миг¬ 

далина (Луц). 
Миндаль — мигдал. 

Минерал (тіпегаїиз) — копалина, кру- 

шець, мінерал. 

Минеральньїй (тіпегаїіз) — мінераль¬ 

ний: *»ая вода (щелочная) — ща- 

ва; <о> источник — буркут, міне¬ 

ральне джерело (Грін). 
Минньїй — шахтяровий, рудниковий, 

міновий. 

Миозит (туо5іІі5) м'язониця; т. 

оззіїісапз — м. укістнена. 
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Ииокардий (туо-сагсііит)—м’язосер- 

дя; туо-сапііИв — м’язосердниця. 

Миома (туота) — м’язак, м’язець, м’я¬ 

зовий наростень; т. Іаеуісеїіиіаге — 

м. пласюкомірковий; т. зігіосеїіиіа- 

ге, 8. гаЬсіотуота — м. пересмужча- 

юкомірковий, м. пересмужчатий. 

Миопия (туоріа) — короткозорість, 
міопія. 

Миостения (туозІНепіа) — м’язозне- 

міг; т. дазігіса — м. шлунку. 

Мираж (їаіа тогдапа) — марево (Т.), 

омана, наповид (Т.). 

Мизлит (туеііііз) — стрижниця, за¬ 

пал стрижу. 

Мизлемия (туеіаетіа) — шпикове бі¬ 

локрів’я, міелемія. 

Иладенец — сисун (Врх), сисець. 

Млекопитаюшее — ссавець, звіря 
ссуче (Тим.). 

Млечньїй сок — див. СЬуІиз. 

Мнимоумерший — завмерлець. 

Мнительний — помисливий; <0>ность 
— помисливість. ' 

Много — багато, напрл с^гнездньїй 
— багатокубловий; «т>гранньій — 

многостінний, гранчастий (Грін.)\ «г> 
дольчатьій — багатодільний; <о>ро- [ 

дящая — багатоположна. 

Многоугольнин — многокутник. 

Могила — гробовище, яма. 

Модификация — відсяга (Врх.), від¬ 

міна. 

Можжевельник (іипірегиз соттипіз) 
— яловець, жереп. 

Мозг (сегеЬгит, епсерЬаІит) — мі- 

зок, мозок, дрень (Врх.); «»а зад¬ 

няя доля — замоззя; нижняя 
доля — підмоззя; «*а передняя 
доля — передмоззя; с4ла средняя 
доля — середмоззя. 

Мозг продолговатьій (тесіиііа оЬіоіп 
да(а) — острижинок, 5. стрижень 
в'язовий, казковий. 

Мозг спинной (тегіиііа зріпаїіз) — 
стриж, стрижень хребний. 

Мозговик — див. Глистьі. 

Мозговой (сегеЬгаїіз) — мізковий; <о>ап 
полость — мізківня. 

Мозжечок (сегеЬеІІит) — мізчик (Км), 
мізочок; «т>чновьій — мізочковий. 

Мозжить — міжчити (Грін.), мотло¬ 

шити (Гал.). 

Мозолистьій (саііозиз) — нагнітковий, 
мозолявий; согриз саііовит сегеЬгі 
— сволок (Шк), нагнітковс тіло. 

Мозоль (саііиз, сіауиз) — нагніток, 
пипак (Грін), муль, мозоля, (на 
п'яті) — гуска; костная — 

кістнина (Лік. з<5.), н. кістний; 

давит, болит — н. мулить; <^>лить 
— муляти; омозолельїй — уму 
ляний. 

Мозольньїй —■ муляний (Грін), мозо- 

левий. 
Мокрота (зриіит) — харкотиння 
флягма (н.), харкотина, хряки, мокро¬ 

тиння. 
Моленульї- (тоїесиїа) — дробини (Т., 
Лік. зб.), молекули. 

Молниеносньїй — блискавичний. 

Молния — блискавка, лискавка (7’.). 

Молозиво (соїозігит) — колястра 
(Тим), молозиво (Грін). 

Молоно (Іас) — молоко; женсное 
— покорм; <4?»истечение — моло- 

котеча; «т> снятое — м. стяте (Коб)\; 

<о> сьірое — сиродій (Грін.); 
цельное — м. незбіране. 

Молот — молот, келеп, клеиач,-ка 
(Грін): «*очек (таїїеоіиз) — клев- 

чик (Гал), молоточок. 
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Молочница (зоог) — пліснявка. 

Молочньїй — молошний; «*ая же- 

леза (діапбиіа Іасіеа) — молош- 

нівка (Т.). 

Моллюск (тоїіизсит) — м’якун; 

кожньій (тоїіизсит сиіапеит) — 

шкіренець. 

Моноплегия — монопараліж. 

Монорхист — клинуватий (Грін.), 
нутрець, нутряк, див. Грьіжа. 

Мор (ерігіетіа) — пошесть, (про чу¬ 
му) — моровиця. 

Морг — трупарня. 

Моргание — мружіння, лупання, клі¬ 

пання. 

Моровая язва — морове повітря. 

Мореная свинка — моршак (Лік. зб.), 
паця морське (Грін.). 

Морщинистьій — морхлий, зморшку¬ 

ватий. 

Морщинка — зморшка, брижка. 

Морщиться — морхпіти, морщитись, 

(про оруддя) — пружитися. 

Мостовая — поміст; <о> каменная — 

брук, бурк, бруковка, бутор, буто- 

ріння. 

Мостовидньій — бурковатий, містко- 

зий. 

Мох (ІісЬеп) — мох, мшедь, умшедь. 

Моча (игіпа) — сеч, сеча, щина, мн. 
шини (Жел., Грін.). 

Мочевина (игеа) — сечина, сечевина. 

Мочевой (игіпагїиз) — сечний, моче- 

вий, мочовий, сечевий. 

Мочевой пузьірь (уезіса игіпагіа) — 

сечник, сечевий міхур, мехір (Пот.). 
Мочегонное (сііигеїісигп) — сечегін. 

Мочеизнурение сахарное (сііаЬеіез) 

— цукрівниця, цукрівка. 

Мочеиспускание — сечепуск, сечення. 

Мочиться — сечіти. мочитися. 

Мочеиспускательньїй канал (игеіга) 

— сечепровід, сечівник, мочівник 

(Гуц.). 
Мочекисльїй діатез (росіадга) — се- 

чеквасниця, сечеквасна діатеза. 

Мочеотделение - сечевиділь. 

Мочеполовой (игодепііаііз) — сечепо- 

голівний; сг»ьіе органьї (игодепііа- 

Ііа) — сечеприродження (чоловіче, 

жіноче), див. Половьіе органьї. 

Мочеприемник — сечеберегач, сече- 

приймач. 

Мочеточник (игеїег) — сечевід. 

Мочка уха (ІоЬиІиз аигіз) — кляп(к)а 
вуха. 

Мошонка (зсгоіит) — калитка; 8-й 
гарЬе — листва (Іірх.), калиткова 

смуга. 

Мужеложство (раесіегазііа) — мужо- 

ложство. 

Мужский (тазсиїіпиз) — чоловічий, 

мужеський. 

Мумификация — сухий спалень (Оз.) 
муміфікація. 

Муравьикьій — мурашинний (Тим.), 
мураховий. 

Мускул — див. Мьішиа. 

Мускулатура м’язиво. Мизсиїиз 
аЬйисІог — м’яз відводич, відтягач; 

асісіисіог — м. доводич, притя- 

гач; <47» Ьісерз — м. двоголовий; 

Ьіуєпїєг — м. двочереішевий: 

ЬгасЬіаІіз — м. раменний; Ьис- 

сіпаїог — м. надимач (Лік. зб.), м. 

шелепник, м. щічник, м. щоковий; 

<&> саго чиасігаїа ЗуІУІі — чотиро- 

бічниЯ м'яз Сільвіїв; <о> СІІІагІЗ — 

м. війовий; <о> сотргеззог — м. сти¬ 

скач; <о> согасоЬгасйіаІіз — м. бар- 

кораменник, каркораменник; сог- 

гидаїог зирегсіїіі — м. морщник 

брів; «т> сисиїїагіз — м. зозулннннй 
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кобневий; <о> сіеІіоі(1еиз м. дель- | 
товатий; «4?» бііаіаіог — м. розвор- 
ник; <о> еггесіог Ігипсі — м. на- 
пружник черену; «4т> ехіепзог — м. 
розгинач; «4т» сагрі — м. прямник 
зап’ястка; «47» ігипсі соїптипіз — м. 

прямник черенний; (етогаїіз — 
м. стегенний, стегновий; «47» ІІехог — 
м. згинач; «7» їгопіаііз — м. чоло¬ 
вий, чільний; «4т> дазігоспешіиз — 
м. близнюк, м. двоголовець литко¬ 
вий; <4т> діігіеив тахішиз — м. сія¬ 
ний великий, сідень; «4Т> тесііиз — 
м. сідний посередній; «4Т> гпіпішиз — 
м. сідний малий; «4Т> дгасіїіз — м. 
стрункий (Км.)\ «47» НуроіНепаг еші- 
пепііа — противитин долонний; «4т» 

іііасиз іпіегпиз — м. клубовий се- 
редковий; <о> Шорзоаз — м. кря- 
жоклубовий; «4т> іпїгазріпаіиз — м. 
підгребенний підплечковий; іп- 
Іегсозіаіез — м’язи пореброві; «47» 

Іі іпіегоззеі — м’язи міжкістні; «47» 

Іаііззішиз (Іогзі — м. найширший ! 

спини; «47» Іеуаіог — м. піднимач; 

«47» Іопдіззішиз (іогзі — м. найдов¬ 

ший спини; «47» ІишЬгІсаІіз — м. гли- 

стоватий, червастий; «4т> таззеїег — 1 

м. жуйний; «47» тиІііШиз — м. ба- 

гатодільннй; «47» зріпае — м. роз- 

щібаний (Коб.), костюковий; «47» оЬІі- 

Чииз аЬгіотіпіз — м. нав(с)кісний 
келюховий; оЬіигаІог — м. зати- І 
нач; оЬіигаїогіиз — м. затикаю- | 

чий, замикаючий; «47» оссіріїаііз — 

м. потилишний; «47» осиїотпоіогіиз — 

м. окорушний; <о> орропепз — м. І 
протиставляч (Врх.), м. супротивний; 

<о> огЬісиІагів — м. обідний, коло¬ 

вий; раїреЬгит—м. заплющннк; 

«47» раїшагіз—м. долонний; <&> раіреЬ- ; 

гиш — м. повіковий; «47» ресііпеиз | 

— м. гребінастий (Км.); «4т» ресіо- 

гаїіз — м. огрудний; <&> регопеиз — 

м. листівковий (Врх.), шильчастий, 
з. малогомільчаний; «47» ругіїогтіз — 

м. пірамідчастий; <&> ріапіагіз — м. 

підошовий; <4т» ріаіузта тіоугіез — 

пластень шийний (Врх.)\ <о> роріі- 

Іеиз — м. підколінковий; «47» ргопа- 

іог — м. вкрутник, схиляч, звер- 
тач; «т> рзоаз тарг — м. кряжо¬ 
вий великий; «4т> ріегудоігісиз —- м. 

крилястий; «47» циагігаїиз ІитЬогит 
— м. квадратовий крижів; «47» гесіі 
аЬботіпіз — м. простий келюховий; 

«47» гоіаіогіз (іогзі — м. кружляй 
черену; «47» засгоІишЬаІіз — м. кря- 

жокрижовий; «47» загіогіиз — м. крав¬ 

ців, кравцьовий; «47» зсаіепиз — м. 

драбинчастий; <4т> зсариііагіз — м. 

лопатовий; «47» зешішешЬгапозиз — 

м. півперетиковий; «4т> зетізріпаїіз 
(Іогзі — м. півостюковий черену; «47» 

зетіїепсііпозиз -- м. півтужневий; 

«47» зеггаїиз — м. зубчастий, зашер- 

блений; «47» зоїеиз — м. ступенний; 

«47» зрНіпсіег — м. зворник; «47» зрі- 

паїіз (іогзі — м. остюковий черену; 

«47» зісгпосівкіопіазіоігіеиз — м. схи¬ 

ляч голови (Врх ), м. дужко-смочкова- 

тий; «47» зїуІоНуоігіеиз — м. черенко- 

язульковнй; «4т> зиЬсгигаІіз — м. під- 

стегенннй; «47» зиріпаїог — м. від- 

крутник, відхиляч, відвертач; «4» вир- 

газріпаіиз — м. надплечковий; «4?» 
зигаїіз — м. литковий; «4>» Іешрога- 

Ііз — м. скроневий; «47» іепзог їаз 
сіае Іаіае — м. напинець широкої 
стяги; «47» іегез — м. округлий; «47» 

ЇНепаг етіпепїіа витин долонний; 

«47» ііЬіаІіз — м. гомілковий; «47» ігі- 

серз — м. триголовець, триголовий; 

«/7» ігісиз рігіаііз — м. тридільний; 
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с&> ігіапдиіагіз зіегпі — м. трикут- ■ 
ник грудинний; уазіиз — м. спу¬ 

стілий (Км.), вайлуватий (Км.); <о> 

гудошаіісиз — м. яремник. ! 

Мускулистьій (ти$си1о$и$) — м'яз- | 

кий (Км.), жилавий, м'язистий (Км.). : 

Ііусор — валява, груз. 

Иутньїй — каламутний (Ад. «.), мут¬ 

ний. 
ЯІутовка — колотівка. і 
Муха шпансиая (ІуПа уезісаіогіа) — . 

майка (Грій.). | 

Мухомор (адагісиБ гоиБсагіиз) — мо- . 

римуха. моремух, мушірка, мушар- 

кл (Тим.). ! 

Муцин (тисіп) — слизевина (Врх.), . 

слизня, муцін. І 
Мушка врачебная (етріазігит уєзі* > 

саіогіит) — ліпка, мушка; испан- . 

ская — л. шпанська; английская : 

— л. англіцька. І 
Мьіло (заро) — мило, (малий кусо- ( 

чек после обмиления) — обмилок, | 

омилок. 

Мьіт (согуга сопіадіоза) — залози- | 

ця, мит. і 
Мьішечньїй (тизсиїагіз) — м’язовий, 

м'язньовий; */>ая оболочна (загсо- : 

Іета) — ом’яззя, м'язова ослонка. 

Мьішление (содіїаііо) — мислення; | 

<&>ния ход — перебіг мислення (Бур.). \ 
Мьішца (тцзсиїизі — м’яз, м’азень, і 
мн. м'язи, м'язні, в'яль, в'ялина ( 

(Врх.); <о>\[ апіадопізіае — м’язи ; 

супротивники; со»)і зиЬсиїапеі — • 

м’язи підшкірні; <сп поперечно-по- • 

Му—Мя 

лосатая — м. пересмужистий, пе- 

ресмужчатий; <о»Іі гоїаіогез — м’я¬ 

зи крутники; с4лцьі скелетньїе (нім. 
Зкеїеїтизкеїп) — м’язи кістякові; 

<&> Іі зупегдізіае — м’язи солійни- 

ки; шуоіодіа — на^ка про м'язи. 

Мьішьяк (аг$епісит) — арсен, ан- 

дріяк; <0>овьій — арсениковий. 

Мьішелон (сопсіуіиз) — гаджало (Грін.), 
кликоть (Лік. зб.), скулець (Врх.). 

Мягчение — м’якшення. 

Мякина (раїеа) — полова; <я>иш — 

м'якуш. 

Мякоть, мякотное вешество (риіра) 

— мезга; <о> пальца — пучка; мя- 

котньій — мезговий. 

Мясистьій (сатозиз) — мняский, 

м'яский. 

Мясной (сагпеиз) — мнясний, ма¬ 

совий. 

Мясо (саго) — м’ясо, мнясо, зм. м’яс¬ 

це, будзя (Грін.); жареное — 

м. печене, смажене, печеня; меж- 

ду салом — проріст; •&> негодное 
в пишу — требіж (Грін.); <о> суда¬ 

ка — судачина; чу> с живота — 

почеревина; <о> с задка — огузок; 

<о> с ребрами — поребрина, схаб 
(Грін.); утиное — качатина. 

Мята (тепІНа) -- м’ята, мнята, м(н)ят- 

ка (Анн); ш. сгізра — м. кучеря¬ 

ва, крута; т. рірегііа — м. перцьо- 

ва, м. холодна; т. зуІУезІгіз — м. 

руська; т. Уігібіз — м. квасна. 

Мятньій — м’ятний (Грін.), мінтовий. 

* 
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аблюдатель — спостерігач, 
дозірець, доглядач. 

Наблюдение — доглядання, 

спостереження, наглядан¬ 

ня, нагляд, догляд, дозір 
(Оз.), бадання (Кур.) 

Наболельїй — наболілий, натружений. 

Набор войсковой — бранка, вербунок; 

чт» ннструментов — хирургичне 
приладдя, справилля; чт> стекол — 

приладдя оптичне. 

Набрюшник — начеревник, наке- 

люшник. 

Набухание — набрякання, набряск, 

бучавіння; чухать — набрякати, бу- 

чавіти, бубнявіти, бухнути, на(роз)- 

бучавіти, пічнявіти (До б.), пучніти 
(Кур.)\ чтїхлость — набряск, буб- 

нявість, бучавість; чт>хльій — набряк¬ 

лий, набубнявілий, набренілий (Оз.), 

пічнявий,-вилий. 

Навеска — доважка, наважка. 

Наваничь — навзнак, навзнаки, горі¬ 

лиць. 

Навьік звичка, навичка, наліг, на- 

лога. 
Навязчивость — набридливість, вче- 

плістість, в’їдливість, уїдливість, на- 

трутливість, намога, влізливість. 

Навязчивьій — в’їдливий, уїдливий, 

набридливий,налазливий, вчепистий, 
причепливий, натрутливий; чт>ьіе 
идеи — уїдливі, вчеписті думки, 

дурійка (Гал.), примусові ідеї. 

Нагар — нагор(ь) (на свічці), жуже¬ 

лиця (на металі), див. Налет. 

Наглазник — наочник. і 
Наглядность — наочність. 

Нагнаивать,-ся — нагноювати,-ся, на¬ 

гнивати, роліти, зропіти, взятися бру¬ 

дом, понятися гноєм. 

Нагнетательньїй — натисковий, на¬ 

гнічуючий. 

Нагноение — нагній, ропіння (Оз.), 
гноїння; члительньїй — нагнійний. 

Нагревание — нагрівання, огрів. 

Надавливание — натиск, нагніт, при¬ 

тиск. 

Надбровньїй — набрівний, понад- 

брівний. 

Надбрюшие (анат.) — надчерев’я; ч» 

ньій (ерідазігісиз) — начеревний, 

накелюшний. 

Надвлагалищньїй (зиргауадіпаїіз) — 

надпіхв’яний. 

Надглазничньїй (зиргаогЬіІаІіз)—над¬ 

очний, понадочний. 

Надгортанник (ерідІоМз) — нагор- 

ляник, надгорлик, заставка (В. Т.)9 
(г)ортанне віко (Луц.). 

Надзиратель — доглядач, дозорець 
(Оз.). 

Надключичньїй (зиргасіауісиїагіз) — 

наддужковий, надперепеловий. 

Надкожица (ерісіегтіз) — нашкірень, 

наскірень. 

Надколенник (раїеііа) — наколінок 
(Луц.), ріпка, ка гнець (£/?*.), ябличко. 

Надколенньїй (раїеііагіз) — наколін- 

ковий. 

Надкостница (регіозіеит) — окістя; 
р ІІІ8 — окістниця. 

Надлобье — надчілля. 
Надлом (іпїгасііо) — надколина, роз¬ 

колина, розчеп. 

Надлопаточньїй — надлопатковий. 
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Надорванность — надсада (Грін.)\ 
сдоьій — надсажений, підвережений, 

увережений, надрушений. 

Надпаять — надлютувати. 

Надплечье — барк, надрамено, плечко, 

прирамок (Грін.). 

Надпочвчник — принирка (Лік. зб.), 
надниркова залоза, наднирок, при- 

нирок. 

Надпочечньїй — наднирковий. 

Надпяточная кость (іаіиз) - - нап'я- 

ток, надп’еток. 

Надрез (іпсізіо) — надтин, надріз, 

надрізане місце. 

Надрезанньїй — надрізаний, надтя¬ 

тий, покарбований. 

Надрьів — надсада. 

Надувание — надуття. 

Надхрящница (регісНопсігіит) — 

охрястя; «т> р-іІі$ — охрястниця. 

Надчерепной (ерісгапіиз) — наче- 

репний. 

Надчревньїй (ерідазігісиз) — див. 

Надбрюшньїй. 

Наждак — шмергель. 

Назойливьій — див. Навязчивьій. 

Назревание — поспівання, достигання. 

Назревать, назреть — поспівати, до¬ 

співати, достигати, доспіти, достигти; 

(про опухи, болячки) — вистоюва¬ 

тись, набиратися, вистигати, висто¬ 

ятися, набратися, вистигти. 

Назревающий — доспіваючий, дости¬ 

гаючий. 
Наискось — навкіс, навкоси. 

Накалить — розпекти, нагартувати; 

«7>вание — розпікання. 

Накапать — накрапати, накапати. 

Наклейка — наліпка (/’.). 

Наклон, наклонение — нагін, похил, 

похилина, схил, нахил. 

Нанлонность — нахил, схильність, по¬ 

хилість, нахилок. 

Наклонньїй — похилий, похилистий, 

спускуватий, спадистий, згористий; 

<о> в одну сторону — набокуватий, 

збочений; <о>ая плоскость — спа¬ 

диста площ(инь)а. 
Наковальня — ковадло (Етн. зб.), ко- 

вань (Етн. зб.). 
Накожньїй (сиіапеиз) — шкірний, 

нашкірний. 

Наконечник — оскіп, (у коси) — кін¬ 

цевий. 

Накопление (асситиіаііо) — скуп¬ 

чення, набування, заховування, на¬ 

копичення (Коб). 

Налет — падь, смага, суга, мул, по¬ 

клад, пліва, плівка, поволока (Оз.); 

<4* химический — суга; <о> снять — 

поволоку сполокати (Оз.). 

Наливать,-ся —• набіратися; <&> кро- 

вью — набігати кров'ю (Оз.). 
Налобньїй — чільний, начільний. 
Наложенне — накладання, покладан¬ 

ня (Ум.). 
Намагнитить — намагнесувати. 

Намазьівать — намазувати, намащу¬ 

вати; «7>зать — намазати, намасти¬ 

ти (Ум.), (салом) — насмальцюва¬ 

ти, (дуже) — наялозити, (мов ква• 
чем) — наквацювати; ч^вание — на¬ 

мащування. 

Наминать — наминати, намняти, на¬ 

мулювати. намулити. 

Наминка — намулець. 

Наносной — нанесений, намивний. 

Наоборот — навпаки, на обмін (Кур.). 
Наперстянка (сіідіїаііз) — стягач 

(Анн., Херс.), натягач (Черн.). 
Напильник—терпух, терпужок (Ад. н.). 
Напиток — напій, напої, питво; <о> 
спиртньїй — трунок. 
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Наповал — лоском (У.и), відразу. 

Напор — натиск, навал, напірання, на¬ 

вальність. 

Напоследях — на зносі (про вагітну 
жінку). 

Напрягать сильї — змагатися, напру¬ 

жуватись, напружувати сили; «о» ум 
— розумувати. 

Напряжение (Іидог, Іепзіо) — нату¬ 

га, напруга (У.), напин (Врх.), на¬ 

пруження, пряг, дубченнн; <о> поло¬ 

вого члена (ргіарі5ти5) — дубчен- 

ня уда; чл чрезмерное — надсила, 

перетуга (Врх.); членньїй (іпіепзі- 

уиз) — напружений, напругий, на- 

пругуватий, здубчсний. 

Напухать — напухати, опухати, пух¬ 

нути. 

Наркоз— заморення, наркоза; ч» мест- 

ньій — знечулення; чл обший — 

заморення, заморювання, загальне 
з(а)нечулення; члзе в — з(а)нсчу- 

лений; члтизировать — заморити, 

з(а)нечулити; члтин (пагсоїісиз) — 

знечульник. 

Нарост (ІорЬиз) — наросля, нарість; 

чл костньій — накістень. 

Наружньїй (ехіегпиз) — знадвірний, 

зверхній, зовнішній, зокільний. 
Нарушение — переступ, нарушення. 

Нарьі — надпіл; члах на — на над- 

полах. 

Нарьів (аЬзсеБзиз) — нарва, боляк 
(Оз.), скула (Грін.), бубачка (Грін.), 
див. Абсцесе. 

Нарьіванив (зиррогаїіо) — нагною¬ 

вання, сіпання; члать (зиррогаге) — 

наривати, вистоюватись, набірати, 
ятритися (Км.)\ «глет — сіпав; чл 
НОЙ — натяжний. 

Насасьівать — натягати, насмоктува¬ 

ти, нассати. * 

Насекомое комаха, кузка. 

Насекомоядньїй — комахоїдний, ісо- 

махоїд. 

Насечка (зсагіїісаііо) — наруб, карб, 

накарбований; члни делать на¬ 

сікати, наковувати, накарбовувати, 

нарубати. 

Насилие — силування, надсильство, 

(до їжі) — принука; чловать — силу¬ 

вати, примушувати, неволити, гвал¬ 

тувати. 

Насильственньїй — поневільний, гвал¬ 

товний (Грін.), зневолений, насиль¬ 

ний (Ум.); чльїе движения — поне- 

вільні, гвалтовні рухи; члая смерть 
— нагла смерть, не своя смерть. 

Наследственно — спадком, успадку, 

спадково. 

Наследственность (Ьегегіііаз) — спад¬ 

ковість, дідицтво, дідичність, дідизна 
(від діда), бабизна (від бабки). 

Наслоение — напластування, навер¬ 

стування, поклад (Лік. зб.). 

Насморк (гНіпіІіз) — нежит носа, нс- 

жит; г. аІгорЬісапз — н. занико- 

вий; чл зловонньїй (огаепа) — н. 

сморідний; чл получить — н. за¬ 

хопити. 

Насос — дима (Врх.), духовий смок, 

помпа, водотяг, смоковик (Грін.). 

Настойка (Ііпсіига) — настоянка, ви- 

стоянка; чл йодная — йодина; чл 
на каком нибудь растении (или 
части его) — до назви рослини до¬ 

дається закінчення півкаи, напр.: 

чл аконита — аконітівка; чл анн- 

совая — ганусівка; чл беллодонная 
— покшиківка: чл валерияновая — 

оверьянівка; чл чл зфирная—оверья- 

нівка етерова; чл горечавки — го- 

річавківка; чл корицьі — цинамо- 

нівка; чл просвирнячного корня — 
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проскурняківка; <о* ревенная — ре- 

вінівка; сабура — сабурівка; 

<4я сенньї — сенесівка; струч¬ 

кового перца — перцівка; <о> цве- 

тов ландьіша — конваліївка. 
Насьіщение — насичення (Кур., П. 

Бер.), наїдження; с^ать — ситити, 

наситити, насичати; «т*енньій — наси¬ 

чений (Оз.), наїджений. доситний. 

Натек — наплив. 

Натощак — на-дще (Пот.), натще¬ 

серце. 

Натр (паїгіигп) — сод, натр; <4» дву- 

углекксльїй (паїгіит ЬісагЬопісит) 

— двовуглянсод; п. заіісуіісиш — 

саліцінян, солець, соліцілян соду 
(Лік. зб.). 

Натуги при испражнении (іепезгпиз) 

— напруги, напругування при спо¬ 

рожненню, надими. 

Натуживаться — надиматися. 

Натуральний (паїигаїіз) — природний, 

натуральний. 

Натяжение (іпіепііо) — натягання, на¬ 

туга, загійність. 
Нашатьірь—салом'як; «»ньій спирт — 

салом'яковий спірт, жигунець, жи- 

гун (н.). 

Небо (раїаіит) — піїнебіння, підніб'я, 

поіііб’я (Т.); р. бигит — підлогоння 
(Ум.); р. тоїіе—вилочки. 

Нєвидимьій—недозрнмий, недобачний 
(В. Т.). 

Невинность потерять — вінок згубити. 

Невменяемость — невсудність. 

Невменяемьій — невсудний. 

Невоздержание — нестрим, неудерж- 

ливість, непомірнисть, нестримність. 

Невозмужалий — недорослий. 

Невосприимчивость (іттипііаз) — 

неуразливість, нечуйність (на хоробу), 

неуразність. 

_На—Не 

Невправимьій — незаправний. 

Невралгия — нервій, нервобіль (Лік. 

зб.), нервець, вервов’ялення. 

Неврастения (пеигазІЬепіа) — знеміг 
нервів, фрасія (Под., Вінн. л.), нер- 

вознеміг, нерворозслаблення. 

Неврит (пеигіїіз) — нерв(ове)иця; п. 

гЬеитаііса — підвійниця. 
Невробласт — нервівець, невробляст. 

Невроглия — нервозліпень, невроґлія. 

Невроз — невроза, нервова хорість. 

Неврома (пеигота) — нервняк, нев¬ 

рома. 

Невропатия—нервозееміг, невропатія; 

<о»тический — нервознеміжний, нев¬ 

ропатичний. 

ИаеУиз (родимое пятно) — родинка, ро¬ 

динна пляма, лунина (Грін.)\ с*л рід- 

тепіозиз (на лице) —перець (Етн. 

зб.); к» ріапиз — лунина (Грін.); *е- 

Іеапдіесїазіа — очень (Етн. зб.); 

с4?> уазсиїозиз, з. апдіота зітріех — 

родимий жнловник; и» ІиЬегозиз, з. 

апдіота сауегпозит — родимий; 

от* уеггисозиз — р. бородависта. 

Невьіносливость — невитривалість. 
Недержание (іпсопііпепііа)—нестрим, 

нестримання, нестримність. 

Недобор — недобір (М. ЯЛ). 

Недомагание общее — марудіння 
(Гал.) 

Недомьіслие — недомисл, недогад. 

Недоносок (преждевременно родив¬ 

шийся) — недонісча (Хор. л.), не- 

часне, невчасне, нечасна дитина, 

скидича, пороник (Тим.), випороток 
(П. Бер). 

Недоразвитая рука, нога — кикіть 
і Грін.). 

Недоразвитие — неукінченість, недо- 

розвій; чт* умственньїх способно- 

стей (ітЬесіИіїаз) — недотепність. 
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Недосмотреть — недобачити, пере- 

сліпити (Оз.). 

Недостаток (<іеїес1из) — брак, вада, 
хиба, ганч, нестаток. 

Недостаточность (іпзиіїісіепііа) — 

вада, хиба, ганч, недостатність (Ум.), 

недостач, нестача; апасНІогНубгіа 
— шлункова недосільність. 

Недостаточньїй — недостатній (Ум.). 

Недуг — див. Болезнь. 

Незамечаемьій — непомітний, не- 

зважний. 

Нездоровится — нездужається, не¬ 

добриться. 

Нездоровье — неміч, нездужність, 

нездужання. 

Неизлечимьій — невилічний (Коб.), 

неуздоровлений, незагійний. 
Неистовство (Гигог, тапіа) — лю¬ 

тість, лютовання, несамовитість, ша¬ 

ленство. 

Нейтральний — невтральний. 

Некоординированньїй (аіасііепз) — 

незладний, некоординований, неспів- 

рядний. 

Некроз — змертвіння, за'в)мерлість, 

трупішсння (Гал.), омертвілість (7*.), 

некроза. 

Немой — німий, безмоврй, безріка, 
німак, немова (Км.). 

Неопрятность — неохайність, не¬ 

хлюйство (Доб)\ <4»ньій — нехлюя 
(Лоб). 

Непереваренньїй — нестравлений 
(Кур.). 

Непробудний — безпросипний. 

Нелроизвольньїй — мимовільний, не¬ 

вільний. 
Неработоспособньїй — нездатний до 

праці, уломний (Бур.). 

Нерв,-ьі (петі$,-і) — нерв.-н, жиця 
(Врх.)\ п. ассеззогіиз №НІі$іі — 

н. долучний, додатковий Вілізія; п. 
дІоззорНагупдеиз — н. проликоязи- 

ковий; п. пазосіїіагіз — н. носовій- 

ний; п. оИасіогіиз — н. нюховий, 

паховий; п. рЬгепісиз — н. переп* 

невий; п. зрІапсНпісиз (таіог, ті- 

пог) — н. черевний (великий, ма¬ 

лий); п. ігідетіпиз — н. троїстивий, 

тройчастий; п. ІгосЬІеагіз — н. кру- 

жільний; п. уадиз — н. блукаючий, 

блукач. Назви окремих нервів од¬ 

накові з назвами м'язів — див. 

Мускулатура. 

Нервность — нервовість;' <о»но рас- 

строенньїй — знервований. 

Нервньїй — нервовий; <г»ая Шва- 

новская оболонка (пеигоіета) — 

онерв'я, онервина, нервова ослонка. 

Несварение (<іі$рер$іа) — нестрав¬ 

ність, нестравлення, неперетрав- 

лення. 

Неспособньїй — нездатний, нездояи- 

мий (Кур.). 

Неудобоваримьій — нестравний. 

Неудовлетворенме — незадоволення, 

недогода. 

Неумеренньїй — непомірний, неумір- 

ний, надмірний. 

Неустойчивий — хибкий, хисткий, пе¬ 

рекидистий, несталий; *о>вость — 

неусталеність. 

Нефрит (перЬгіІіз) — нирчиця, нир- 

ковиця. 

Нефть (реігоіеит) — нафта. 

Нефтяной — нафтовий; <о> промьі- 

сел — нафтярство. 

Нечистоплотность — див. Неопрят¬ 

ность. 

Нечистотьі — відходи, бруд, брудота; 

«7>Т отлив — відплив відходів. 
Нечувствительность — нечулість. 



Нечувствительньїй — нечулий, не¬ 
чутливий. 

Низ — діл. 
Нистагм (пузіадтиз) блуд очей, 

коливання очей. 

Нисходящий (безсепсіепз) — доділь¬ 

ний, вниз ідучий. 

Нитевидньїй — ниткуватий, нитча¬ 

стий. 
Нить семенная, живчик (зрегтаїо- 

гооп)—насінник, ріженник, жевжик, 

верчик насінний. 

Новообразование (пеоріазта) — но¬ 

вотвір, новоутворення. 

Новорожденньїй (пеопаїиз) — наро- 

жденець, нарождсник, немовлятко, 

новородок (Врл:.). 

Нога (ехігетіїаз іпїегіог) — нога, 

кінчина (Гал.) долішня, зм. ні¬ 

женька; «лми вверх — горініж, 

сторч ногами; деревинная — 

дерев’янка; длинная — циба; <&ми 
ковьіляющий—петельгузий (Грін.); 

длинноногий — цибатий. І 
Ноготь (ипдиіз) — ніготь, (мн.) нігті, • 

гність. 

Ногтоеда (рапагіїіит) — волосень, ; 

волос, занігтець. 

Нож — ніж; большой — дубас 
(Грін.); <о> большой ампутацион- | 

ньій — колодій; <о>а брюшко — че¬ 

ревце; с коротким лезвием — і 

бороздило; <о> кривой — клюсак і 

(Грін.); с4»а лезвие — лезо; <о> с не- 

большим черенком—бичак (Грін.); 

& обоюдоострмй — дво(й}лезник, 

н. дво(й)лезний; <я>а острие — го¬ 

стрій, вістряк; резекционньїй — 

обтинач; <&>& рукоятка — колодка; 

ч* сапожньїй (с косьім концом) — 

ґнил (Грін.), киип; <о> складной — 

чепелик. клаптош (Грін.); ч*а 
стальная часть — лізко, залізко; 

ч»а тупой край — тупій. 

Ножницьі — ножиці, (для овець) — 

стригало, ножні. 

Ноздреватьій (рогозиз) — шпарин- 

ний, подіркуватий. 

Ноздря — ніздря, носівка, носалька 
(Врх.), мн. носавки, ніздрі, носаль- 

ки (Врх.), (у волів і коней) — 

храп. 

Нома — водняк, водяний пістряк. 

Нормальний— звичайний, зразковий. 

Нос (пазиз) — ніс, зм. носик, носи- 

нятко; <о> вздернутий — кирпа, кир¬ 

патий; с приплюснутьім носом — 

плесконосий; ч» седлообразний — 

н. сідлатий. 
Носилки — ноші, (похоронні)—мари. 

Носильщик — носильник, но(с)шак, 

носій. 

Носовой — носовий. 

Носоглотка (сауит пазорНагупде- 

аіе) — носопролик. 

Нрав — вдача, стать, норов (Т.). 
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Я'Шщі? бваренньїй — обварений, 

іЛ^г^^Обваривание — опарення. 
Обварнті» — опарити, ош- 

^ ііі парити. 
Щ/ Обвинитоль— винуватель; 

«^яемьій — винуватець, винуваче¬ 
ний (Ум). 

Обвислость — звислість, обвислість. 

Обволакивать — окривати, заволіка¬ 
ти, обволікати, обволікти; <0>ние — 
поволікання, обволікання, окривання. 

Обжорство — нажерливість, ненажер¬ 
ливість, ненажер. 

Обезболивание (апаезкЬезіа) — зне- 
чулення, анестезія, заморювання; 

местное — знечулення; <о> об- 
щее — заморювання. 

Обезглавить — зітнути,, стяти, одтяти 
(голову); «о> ливать — стинати, од- і 
тинати (голову); (про кількох) — 
постинати. 

Обезглавливание (сіесаріїаііо) — голо- 
востин, головостинання, стинання, і 
зітнення, одтинання голови, ! 

Обеззараживание (сіезіпїесііо)—див. 
Дезинфекция. І 

Обезображение — див. Деформацкя. | 
Обезображивать (гіеїогтаге) — ніве- І 
чити, знівечити (Тим.), спотворити 
(Грін), спотворювати; «т> жение — | 
понівечіння. 

Обезуметь — збожеволіти, знавісніти, 
стратити розум. 

Обезьяна — мавпа. • 
Об'єкт — предмет. 
Об’ективньїй — предметовий, об’єк¬ 
тивний. 

Об’єм (уоіитеп) — обсяг (Ад. «.), 
обмір, вмістність. . 

Об’єм воздуха в жилом помещении- - 
шестінник повітровий (Врх.). 

Об’емистьій — місткий, обіймистий. 
Обертка, — обгортка, завій; цве- 
тов — о. квітів. 

Обертьівание (оЬуоіцііо) — обгортан¬ 
ня, обвивання, завивання (Оз.) (зим¬ 
не, тепле); обвернуть — обмотати, 
завинути, увивати, завивати. 

Обескровливание — збезкрівлення 
викровлення. 

Обеспложенньїй (зіегіїіз) — відзараз 
нений, обезпліднений, вільний від 
зарази; диванне — обезпліднення 

Обеспокоить — знепокоїти (Дуб), стур 
бувати; «ленньїй — потурбований 
знепокоєний. 

Обессилеть, изнемочь — знесиліти 
висилитися, знемогтися, (після неду 
гу) — виснажитися, ослабти, змігтись 
підупасти на силі, захлясти. 

Обесцвечивание—відбарвленни; «7>ва 
ющий — відбарвлюючий. 

Обизвествление (саісіпаїіо) — звап 
нення; <0>ньій — звапнений. 

Обкальївание — обиіпиіювання; «т> 
вать — обшпилювати, обколювати. 

Обкормить — обгодувати. 
Область (гедіо) — обшир (Поп.), околи¬ 

ця, около, царина; г. ерідазігіса — 
підгруддя (ВТ.), причерев’я; г. Ьу- 
родазігіса — здуховина; г. іпдиіпа- 

Ііз — пахвина (Луц.у, г. тезодаз- 
ігіеа-середчерев'я; г. риЬіса—лоб- 
ковина (Луц.у, в области наук — в 
царині науковій. 
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Облатка (сарзиіа атуїасеа) —оплатка. 

Облегчать — полекшувати, улекшати; 

«лить — улекшити, залекшити, по- 

пільжити. 

Облегчение — пільга (Оз.), полегкість, 

улекшення, попуск; <о> дать—пільгу 

дати, вчинити полегкість; <о> полу- 

чить — пільги дізнати (Тим.). 
Обледенеть — обкрижніти, обмерзти. 

Облитерация (оЬІіІегаїіо) — зарощен- 

ня, запинання, облітерація; оЬІІІе- 

гапз — заниковий. 

Облитерироваться — заникати. 

Обломок (їгадтепіит) — уламок, 

відломок. 

Обльїсеть — ВИЛИСІТИ. 

Обмазка — омастка. 

Обман — омана, облуда; НаІІисіпаІіо — 

мана, мара, привид; «?>чивьій—зблуд- | 

ний, облудний, зводний, оманливий. 

Обмен веществ — виміна творив 
(Шк.), в.творива, творивовимін; про- | 

дуктьі обмена — витвори вимінові ] 

(КУР У 
Обмереть — замертвіти, обмерти. 

Обмирание — умлівання, непритом¬ 

ність, зомлілість. 

Обиорок — непритомність, млість, об¬ 

міряння, зомлілість; <о>ки — омління 
(Кур.); <о> падать в — умлівати, 

омліти, зомлівати, зомліти; <о>ке в — 

без душі. 
Обморочньїй — млосний, непритомний. 

Обнажаться — оголитися, обголитися, 

об гол і ти 

Обнажение — оголення, оголювання. 

Обнаруживать,-ся -виявляти,-ся, уви- 

датияти,-ся. 

Обновление — віднова (Кур) 
Обобщать — узагальнювати. 

Ободок (аппиіиз) — обручка, каблучка, 

обідець, обвідка. 

_06-06^ 

Ободочная кишка (соіоп) — кишка 
обідна, к. ободова, бугутень (Врх:.); 

с. азсепсіепв — кишка догірня, 

вступна; с. ігапзуегзиш — кишка 

навперечна; с. гіезсепгіепз — киш¬ 

ка додільна. 

Обожженньїй — опечений, опалений, 

ошпарений. 

Обоесторонний •— обопільний, обобіч- 

ний; <&> польїй — двупоголовий. 

Обом — шпалери. 

Оболочка (Іипіса) — оболонка, опона, 

плівка, ослонка; <о* ворсинчатая 

(сЬогіоп) — барвничка; «4» отпада- 

ющая (тетЬгапа бесігіиа) — обру- 

док; <4» мьішечная (загсоїета) — 

ом’яззя; <о> нервная (пеигіїета) — 

онерв'я, онервина; сосудистая 

наружная (зсіуєпііііо) — ожилля; 

і тебіа — середжилля, о. м'язо- 

жилова: і. іпііта — середножилля, 

о. середножильна; і. багіоз — о. 

м'язова калитки, м'ясатка; і. тіїгва 

— скловатка. 

Обомлевший — зомлілий. 
Обомлеть — зомлівати, зомліти. 
Обоняние — пах, нюх. 

Обонятельньїй — паховий, нюховий 
і Обонять — пахати (Грін.), чути. 

Обоснование — обгрунтований, уза- 

саднення. 

1 Обострение — загостріння. 

Обоюдоострьій — двугострий. 

Обоюдосторонний — обобічний (Лік. 
; зб.). 
Образец — взірець, взір. 

Обратнояйцевидньїй — відворотив- 

яйчастий. 

Обрезание (сігситсізіо) — обріз, об¬ 

тинання, обрізання; обрезанньїй — 

обрізанець. 
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Обременение — обвантаження, обтя¬ 

ження. 

Обрьізгивание — опорскування. 

Обрюзгльїй — брезклий, набряклий, 

набресклий (Дуб.). 
Обрюзгнуть — забрезкнути, набрякти. 

Обсахаривание — обцукровування. 

Обсервация — нагляд, дозір (Оз.), 
див. Наблюдение. 

Обсьіпка — обсипання. 

Обтуратор — обтуратор, затикач. 
Обувь — обуття, обув'я (Кур.), озуття; 

<я>вание — в(у)зуття 
Обугливание — завуглення. 

Обшить — обшити, обкидати. 

Общий — загальний; (совместний) — 

спільний. 

Овальний (оуаііз) — довгокруглий, 

яйчастий, яйцеватий. 

Овод — ґедз, дрік, бурчмуха. 

Овощи городина, овочі, зілля. 
Оглушение —- оголомшення, глушіння, 

заглушення. 

Огневик — див. Карбункул. 

Огнестрельний ($сІореІагіи$) — огне¬ 

пальний. 

Огнеупорньїй — вогнетривалий. 

Ограниченньїй (сігситзсгіріиз) — об¬ 

межений, обмежований, окапшуче- 

ний, оточений; <47>ность — обмеже¬ 

ність. 

Одеревенелость — здеревенілість. 

Одержимость (в смисле душевного 

заболевания) — навіженство; 

жимий — навіжений уГрін). 
Одеяние — одіж, одяг, одіння (Кур.). 
Однобокий — однобічний; «4лглазий 

- одноокий, однозор (Грін.)\ ^об¬ 

разний — одноманітний; «^полий 

— однопоголовий; «?>СЛ0ЙНЬ!Й — 

одношярий; с^створчатнй — оди¬ 

нарний. 
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Одонтома — ясеняк, костник ясен. 

Одуванчик — кульбаба. 

Одурелий — отуманілий (Кур.). 
Одуряющий — задурливий, отуманю¬ 

ючий (Кур.). 

Одутловатий — набряклий, одутий, 

опукуватий, брезклий. 

Одьішка (сіузрпое) — задих. 

Оживление — ожив, оживлення. 

Оживляющий — віджившій (Кур). 

Ожирелий — опасистий. 

Ожирение - опасистість. 

Ожог (атЬизІига) -- опар, опечення, 

оперення, ошпарення, опал; а. ЬиІ- 

Іоза — міхунка (Етн. зб); от 
води — опар; <47> от огня — опік; 

«47» от пара — опар. 

Оздоровление — уздоровлення. 

Озена — сморідний нежит. 

Озноб — зимох(а), мороз, зимник, 

трясця, дрощ (Оз); «47» нервннй — 

дриж; <4т> потрясающий — торсан¬ 

ня, трясця, з. збурений. 

Ознобление пальцев - зашпари. 

Озоление — зпопіління. 

Окаймленний (тагдіпаїіз) -оточений. 

Скаменение -- скаменілість. 

Окисление (охусіаііо) — окиснення, 

окисання (Т./Кур), окисни пня (Я/?*.). 

Окисленннй — окиснсний (Т). 
Окислять,-ся — окиснюватн, кваси 
ти.-ся, сквасніти, окисати (Кур.). 

Скись — окис. 

Окно — вікно. 

Околеть — пропасти, здохнути, ско- 

визнути (Дуб). 

Околовлагалищний (рагауадіпаїіз) -- 

припіхв’яний. 

Околоплодная жидкость (Іідиог агн- 

пії) — обтік (Врх.), ПЛІДНИЙ ПЛИН, 

брід (Луц. н). 
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Околососковьій кружок (агеоіа тат- 

тае) — присмочкове коло. 

Околосердечная сумка — див. Пери¬ 

карди*). 

Околоушная железа (рагоІі$) — при¬ 

ушна залоза, приушнівка. 

Околоцветник — прицвітень. 

Окончатьій (Їепе5іга1и$) — вікняний. 

Окостеневать —■ костеніти, закосте¬ 

ніти, клякнути, заклякнути, одубіти, 

задубіти, одубнути. 

Окостенелость — закостенілість, ко- 

стюк (Тим.). 
Окостенельїй — окостуватий (Грін.). 
Окостенение (о55іИсаІіо) — кістнен- 

ня (Врх.), кошення, закостеніння, 
закостенілість, укістнення; туоБіїіз 

оввіЛсапв — м'язоукістниця, м’язо- 

укістнення; <4»ния точки — кіст- 

нянки (Врх.). 
Окоченельїй — закляклий, одублий, 

закоцюблений. 

Окоченение — задубілість, закоцю- 

блення, задублення; трулное око¬ 

ченение — з. трупа, застиг тіла, 

ціп кість труп’я (Врх.). 
Окоченеть — заклякнути, задубіти, 

одубнути, окошобіти. 

Окраска (цвет) (соїог) — барва, колір. | 

Окраска — намаст, закрашення, по- 

малювання. 

Окрашивание — забарвнення, цятку- ! 

вання, барвлекня (Кур.). 
Окривельїй — позбавлений ока, без- І 
окий, блиндоокий. 

Окровавить,-ся — скривавити, закри¬ 

вавити,-ся. 

Окровавленньїй — закровлений; ** 

вливание — скривавлення. 

Окропить — покропити, поприскати. 

Округлить — викруглити, вишесте- 

рити, вицирклювати. 

Окружающий — околишній (Луц. н.). 

Окружность — кружінь, (геом.)—обід, 
околиця, оточення, коло (М. Ш.). 

Оксалурня — сечешавлення. 
Окулист — очник, лікарь очний. . 

Окуривание — обкурювання. 
Олекранон (оіесгапоп) — ліктьовий 

парісток. 
Олово — цина, цинь. 
Омертвельїй (дапдгаепозиз) — змерт¬ 

вілий; 4»лость — мертвість, одуб- 

лість (Ум ). 
Омертвение — див. Гангрена. 

Омертветь — відумерти (0з)% змерт¬ 
віти. 

Омозолелость — намуленість, нагніт- 
ковання, умулявлення (Дуб.). 

Омьіление — омилення. 
Онанизм, онания (тазІигЬаІіо) — со- 

лодійство (Дуб), рукоблудство, псот- 
ливість (П. Бер.), блуд ручний (П. 
Бер.), онанизм. 

Онанист — трусій, солодій, псотли- 

вий (II. Бер.). 
Онеиеть — заніміти. 
Опадать — стухати (Ум.). 
Опасность — небезпечність, небез¬ 

пека. 
Операциовньїй — операційний; *»ое 

поле—о. обшар. 
Операция (орегаїіо) — операция; 1о- 
тіа — розтин, утин; есіошіа — ви- 
тин; ігірзіа — кришення; зесііо — 
зруб, (анат.) — розтин, розтинання; 

СЄПІЄ8І8 — протин. 
Опеченение (Ьераіізаііо) — упечін- 
кування. 

Опий (оріит) — андріяк, опій. 
Описание — опис. 
ОрізІНоіопие — карковець (Оз.). 

Оплесневельїй — цвілий, заплісня¬ 
вілий. 
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Оплесневеть — зацвісти, запліснявіти. 

Оплодотворение (Гоесипсіаііо) -- за¬ 

пліднення, заплід; «лния органьї — 

оруддя споловні {Врх.). 

Оплодотворить,-ся — заплодити. за¬ 

пліднити,-ся. 

Оплотнение (іпсіигаїіо) — задублення, 

одублення. 

Опомниться — спам’ятати,-ся (Ум.), 
опам’ятатися. 

Опоясанньїй (гопаїиз) — оперезаний; 

«*сьівание — опасування. 

Оправа — оброба, омета, оправа. 

Определение — визначення, настано¬ 

ва (Ум.). 

Опрелость — прілість, запрівання. 

Опрос (апатпезіз) — розпит, допит, 

випит. 

Опрятньїй — охайний. 

Оптический (оріісиз) — зоровий, оп- 

. тичньїй. 

Олускание (сіеБсепзиз) — опад, зступ 
(Врх.), опуст (Лік. зб.). 

Опухание (іпіитезсепііа) — напух, 

напухання, пухнявіння (Лік. зб). 
Опухнуть — задутися, набряенути, 

набрякнути. 

Опухоль (Іитог) — наріст, наростень, 

гуля; дгапиіота — зернина; Іеіоту- 

ота — плястом’язак; ІутрНагіепо- 

та —злосливий жовняк; ІутрНапді- 

ота — пасоковий жиловняк; Іут- 

рНота — пасоківець, жовняк (Т.); 

туоша — м’язак, міома; тухота — 

слюзняк, див. Минсома; раріїїоша— 

смочковняк; гНаЬйошуота — м’язак 

пересмужчатий; агіепосагсіпота — 

залозопістряк; срііНеІіоша — натка- 

няк; шуеіота — мнясак стрижу; те- 

Іапота — барвиняк; лота — водняк. 

Опухший — запухлий, опухлий, роз¬ 

пухлий. 

Опьіт — досвід, дослід, проба, спро¬ 

бунок, (І), експерімент. 

Опьянение — сп'яніння, упій (Дуб). 

Орбита (глазнзя) — очня, коло очне, 

очоділ (Лік. зб). 

Орган —- оруддя, орган, мн. орудня 

(Врх.) 

Организм — організм, снасть, устрій 

(Кур.). 

Органический — органічний. 

Орех (пих) — пфіх; п. агошаїіса — 

мушкатна галка (Грін); п. уошіса —- 

г. блювний. 

Орнентировка — орієнтування. 

Ороговенне (кегаїозіз) — зроговатін- 

ня, зроговілість, зроговлення, зашка- 

рублення; <^льій — зроговатілий. 

Ороситель — див. Ирригатор. 

Орошать, оросить — зросити, зроша- 

ти, зрошувати, скропити. 

Орошение — опорскування, опорск- 

нення, зрошування. 

Осадок — осад, опад (Ад. н.), осідок, 
гуща, Фус(з), Фуси, здруля (Оз.), 

джумиза. 

Осаждать (солями) — висолювати; <о> 
енне — осад, висолювання. 

Осаждаться — осідати, падати. 

Освеженньїй — відсвіжений (Кур)\ 
оженив — відсвіження. 

Освещение — освітлення (Кур). 

Освидетельствовать—оглядати, огля¬ 

діти, освідувати. 

Осевой — вісьовий, вісний. 

Осипльїй — сиплий, хриплий. 

Оскалить (зубьі) — вьіщерити (зуби). 

Осколок — скалка, оскомелок, уламок. 

Оскомина — оскома. 

Оскопитель — див. Кастратор. 

Оскопить — див. Кастрировать. 

Оскопление — див. Кастрация. 



86 Ос—Ос 

Ослабление — послаб, попуск, піль¬ 

га, (по)слабшання, знесилення, зма- 

ління (Кур.), пораження (Кур.); 

ять — знесилювати, знесилити, од- 

бірати силу. 

Ослабевать,- ослабеть — слабти, за¬ 

непасти, занепадати, підупасти, охля- 

(с)ти, охлянути, зомлівати, зомліти. 

Ослепление — осліп. 

Ослепнуть — осліп(ну)ти, засліпти, за¬ 

темніти, стемніти (на очі), збанувати. 

Ослизнение — слизнення, ослиз. 

Осложнение (сотріісаііо) — усклад¬ 

нення. 

Осматривать — оглядати, розглядати. 

Осмоз — просочування, озмоза. 

Осмотический — осмотичний. 

Осмотр — огляд, оглядання; «т>а акт 

(уі$ит еі герегіит) — оглядини, 

див. Свидетельствование. 

Основание (Ьа$і$) — основа, підстава 
(Лік. зб, т. 1, в. 2>, засада, грунт, 

спід; Ь. сгапіі — спід черепа (Хор. 

п., Луц). 

Основной — засадничий, підставовий. 

Особь (іпсітсіиит) — особина (Тим.), 

осібняк (Лік. зб). 
Оспа (уагіоіа) — віспа; V. Іозіз — в. 

легенька, лагідна; V. сеііа — гвіздки, 
в. повітряна; «»ою изрьітьій — дзю¬ 

батий, віспуватий, таранкуватий; и» 

*»ьі след от — таран (Грін.). 

Оспопрививание (уассіпаїіо) — при¬ 

щеплювання віспи, віспоприщеплення. 

Оспопрививатель — щепій, віспар, 

іцепільник, щепун. 

Остановить (о нрови) — затамувати 
(Тим), тамувати, вгамувати. 

Остановка кровотечения — затаму- 

вання крови (Тим), кровотамування. 

Остаток — решта, зайвина [Тим), по- 

лишок.-ка (Т); весомьій — р. ва¬ 

гова; отрезанного пальца руки, 

ноги, а также недоразвнтая ру¬ 

ка, нога — кикіть (Ірік.), куцю- 

руб; <&> плотньїй — р. ціпка. 

Остеоблястьі — кісткотворці, остео- 

блясти. 

Остеоидьі (озіеоісіез) — накістні. 

Остеома — кістняк, костун (Іірх.). 

Остеомаляция—кістком’якниця. остео¬ 

маляція, розм’якнення, м’якшання 

кісток. 

Остеомизлит — шпиковець, шпико- 

виця, 5. запал шпику, остеомієліт. 

Остеопластический — остеоплястич- 

ний. 

Остеопороз — шпаринність кістки, 

остеопороз. 

Остеофитьі — накістні, остеофіти. 

Остистьій (зріпозиз) — остюватий, 

остюковий; з. ргосеззиз — остюк, 

остюватий вирісток. 

Остит — гостець (н). 

Остолбенение — остовпіння. 
Остолбенеть — остовпіти, остовпені- 

ти, отетеріти, правцем стати, ослу- 

піти. 

Острие — гостряк (Грін), вістря, 
шпиль, жало, лезо (Тим). 

Острица (охуигіБ уегтісиїагїз) — 

гострючок, черві А ДИТЯЧИЙ, ЛИПЧИЦЯ. 

Острогнойньїй отек (оесіета таїід- 

пит) — злосливий набряск. 

Острогубцьі — обценьки. 

0строконечньій(аситіпаІи5)—ш(с)пи- 

частий, шпилястий, кінчастий, кін- 

чатий. 

Острота — гострість, гострина. 
Остроугольньїй — гострокутний. 

Острьій (асиПіз) — гострий. 

Оступиться — зашпотатися [Етн. 

зб). 

Ость ($ріпа) — остяк, остюк. 
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Осумкованньїй — окапшучений, об¬ 

межений, оточений. 

Ось (ахі$) — вісь, род. оси. 

Осязание — дотик (Врх.), чулість. 

Осязательньїй (Іасііііа) — дотиковий. 

Осязать — дотикати,-ся. 

Отбросьі — викиди, відпадки (Кур.). 

Отвар (сіесосіит) — вивар, відвар, 
декохт. 

Отведение — див. Абдукция. 

Отверстие (арегПіга, озііит, огіїі- 

сіит) — отвір, віджулина (,Доб.), 

вістя, вічко; Ьіаіи§ — розтвір, шка- 

дубина. 

Ответвление — відгалуження (У1.). 

Отвислость — звислість. 

Отвисльїй — звислий. 

Отвлекать — відтягати; «о>ающий (сіе- 

гіузпб) — відтягуючий. 

Отвлечение -- відтяг (Тим.). 

Отвод (на суде) — вилучення. 

Отводящий (аЬсіисепз) — відхиля¬ 

ючий. 

Отвращение — нехіть, огида, відраза 
(#7’.), обридження, обрид (Врх.). 

Отдел, отделение — відділ, відділок. 

Отделение (зесгеГю) — виділення. 
Отделять — відлучати, відокремлю¬ 

вати; селить — відособнити (Кур.). 

Отдохнуть — спочити, відпочити. 
Отдушнин — душник, продухвина. 

Отдьіх — с(у)починок, відпочинок, 

віддиха (Доб). 

Отдьішаться — віддихатись, відсапа¬ 

тися. 

Отек (оесіета) — наплив, набряск (Т), 

опух (Луц. н.), пухлина водна, об- 

реск (І). 

Отечньїй — набряскдий. 

Отенать — обрескнути, набряскнути, 

набреніти (Т). 

Отерплость — шемрання (Врх.). 

Отживший — віджнлий. 

Отжимать — видавлювати, витиску¬ 

вати, вичавлювати; <4>ние — видав¬ 

лювання, витискування, вичавлю¬ 

вання. 

Откармливание — відкормлення, від¬ 

годованая. 

Откашливание — відкашлювання. 

Откашливать — відкашляти,*ся. 

Отклонение (уєгзіо) — відхил, від- 

клін, ми. відклони (Лік. зб.), нахил, 

див. Аномалия. 

Откормленньїй — відживлений, від¬ 

годований, годований. 

Открьітие — винахід (Дуб.), винай¬ 

дення. 

Отложение — одкладок, злоги (Кур.). 

Отломок — уламок, уломок, вломок, 

виломок, цурупалок, зламок, вищерб 

(Тим). 

Отлучение — одлука, відлука. 

Отморожвние (сопдеіаііо) — відмо¬ 

роження, заморозина. 

Отнять — відібрати, відтяти, відлучи¬ 

ти; с^нята речь — умкнуло мову; 

от груди — відлучити. 
Отопление опалення (Кур), опал 

(М. Ш). 

Отпадающая оболочка (тетЬгапа 

сіесісіиа) — обрудок, дочасня (Врх). 

Отправлвние (їипсііо) — одправа, 

відбуток, функція. 

Отпустить (сіеіиг) — видати (М. ПІ. 

Ум). 
Отрава (уепепит) — отрута, трута, 

трутизна, отруя, трійка, див. Яд. 

Отравитель — отрутник; «лница — 

отруйниця. 

Отравить — отрутити, отруїти, труїти 

Отравление (іпіохісаііо) — отруїння, 

затруїння, отруя, затруя, затрій, от- 

роєння (Луц. н). 
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Отравленньїй — отруєний, отроєний 

{Хор. пр¬ 

отравляться — отруюватися, отруї¬ 

тися, труїтися. 

Отражаться — відбиватися. 
Отражение — відбивання, відрух, 

одсіч, рефлекс; лучей света — 

відсвіт. 

Отреаать, отнять — утяти, відріза¬ 

ти, одбатувати. 

Отреаон, обрезок — витинок, відти¬ 

нок, окрайка, укравок, урізок, ски¬ 

ба, скибка, (м'яса) — кришеник, 

(дерева) — надібок, (тканини, па- 

перу) — клапоть,- клаптик, зрізок. 

Отрезьівание — утинання, стинання, 

відтинання. 

Отросток (ргосеззиз)—парісток, ви¬ 

росток (Луц. н.), випусток, випустка 

(Іірх.), пагінець, накоренок (Грін.). 

Отрубевидньїй — висівковатий. 
Отрубливание - відтин, утинання.4 

Отрьігнуть — одригнути, відригати. 

Отрьіжка — відгик, натха, щиковка 

(Гуц.). 

Отсекать — відтинати, утинати, утя¬ 

ти, стяти. 

Отсечение (атриіаііо) — відтин, від¬ 

тинання, утинання, утинок. 

Отслоение (ехїоііаііо, сіеаяиатаїіо) 

— відлущування, відлука. 

Отслаивать- відлущувати, відлущити. 

Отстой (зесіітепіит) — осад, одсто- 

янка, гуща, фуз, фуе, фуси; <о>аи- 

вание — устоювання. 

Отсутствие (сіеїесіиз) — відсутність, 

брак, небуть. 

Отсьіреть — завогчитися (Кур.)', к» 

релая мука — завогчена мука. 

_От-От 

Отток — відплив, див. Стон. 

Отторжение — див. Отслоение. 

Отупение — отупіння. 

Отхаркивание (ехресіогаїіо) — від- 

I хрякування, відхаркування. 

Отхаркивать—отхря кувати, відхарку¬ 

вати, хрякати, (чем-нибудь) — мокро- 

тіти; <о>кровью — мокротіти кров’ю. 

Отхождение — відхід, відокремлення. 

Отхожее место — виходок (Гал.), 

викідня, нужник, забічня (Гал.). 

Отчаяние — розпука (У*.). 

Отчет — звіт, справоздання (М. ///.); 

«7>НОСТЬ -- звітність (ЛІ ///.). 

Отягчение — обтяження. 

Охлаждение — остудження, охоло- 

ження, охолода, остуда, пересту¬ 

дженая. 

Охриплий — охриплий, хриплий. 

Охрипнуть — охрипнути. 

Оцарапать — подряпати, задернути, 

вдряпнути. 

Оцепенение (гідог) — одублість, здер- 

венілість. 

Оцепенеть — одубіти, задубіти, заці¬ 

пити. 

Очаг (їосиз)—огнисько, огнище, фокус. 

Очаговьій — огнисковий. 

Очерк — нарис. 

Очишеиие — очищення. 

Очки — окуляри. 

Ощелачивание — ощавлення. 

Ощупать — вимацати, вичути, ломац.і- 

ти, полапати. 

Ощупивание (раїраііо) — мацання, об¬ 

мацування, вичуття, лапання. 

Ощутительньїй — чутний, чутливий. 

Ощущение — чуття, вчуття, почув, 

відчуття, почутення (Луц. н.). 
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адаль — паяло, падлина, 

стерво. 

Падеж (скота) — опада, 

падь, помір бидла, по¬ 

мірок. 

Падение — спад, упад. 

Падучая болезнь (еріїерзіа) — чор¬ 

на неміч, чорна хороба, бирса (Грін.), 
мадавиця, падавка (Г.), падачка, не¬ 

воля, придибка (Г.). 

Пазуха (зіпиз) — затока (Врх.), уло¬ 

говина, (в)луковина, жолоб, заглуб 

(Лік. зб.), закуток, надро (Грін.). 

Пазушньїй (зіпозиз)—затоковий, уло¬ 

говинний, влуковинний, кутцевий. 

Пакля — клочча. 
Палатка (Іепіогіит) — намет, матро, 

ятка, яточка, шатерко. 

Лалец (<)і£Ііи$) — палець, палюшок; 

<о> большой — палюх; указа- 

тельньїй — вказівець; средний 
— середній; безьімянньїй — п. 
підмізинний; «т> мизинец — мізинок, 

мізільник; <&> от перчаткн — напа¬ 

док; сильцевая мякоть — пучка, 

мн. пучки. 

Паллиатив — півсередник і Гал.), па¬ 

ліатив. 

Папочка (ЬасіІІиз) — тоїжка, патичка. 

Пальпаторньїй — мацальний, вичу- 

вальний, маиний. 

Пальпация — мацання, обмацування, 

дотикання. 

Пальпитацкя (сердца) — заколот (сер¬ 

ця), колотіння. 

Пальцеобразньїй— пальцюватий, паль- | 

частий. 

Паиять - пам’ять, тямка, тяма. 

Рапагіїіит — волосень, занігтниця, 
за гніт (Т.). 

Пандемия — вселюдна пошесть. 

Панкреас — черевослинка, коса (Луц.). 

Панкреатин — черевослина, панкре¬ 

атин. 

Панкреатит — черевослинниця. 

Панкреатический черевослинньїй, 

косовий. 

Папула — гудз 
Палиллома — бородавчак (Лік. зб.). 

Папулезнмй — гудзьовий. 

Пара (рага) — коло, при; р-теїгіїіз — 

приураз(н)иця; р-ргосШіз — прикут- 

ниця; р перНгіІіз -принирчиця, т. і д. 

Параболический — параболічний. 

Паразит галапас (Оз.), чужоїд. 

Паразитарний — галапасний, чужо¬ 

їдний. 

Паралитик — параліжник. 

Паралитический — параліжний. 

Паралич (рагаїузіз) — параліж; р. аді- 

іапз — п. тремтячий, тремкий. 

Рагатеігіиш — приураззя, гіриматиця. 

Паранефрит — принирчиця. 

Параноя — збожеволення, безум, па¬ 

раноя. 

Параплегия — півпараліж. 

Парастернальная линия — пригру- 

динна смуга. 

Парафимоз (рагарЬутозіз) — при- 

прутниця. 

Парафин — віск земляний. 

Парацентез — притин, парацентез. 

Парез — слута (Дуб.), півпараліж, 

парез; «»тический — слутяний. 

Паризтальньїй (рагіеІаПз) — при¬ 

стінний; р. Іагпіпа регіїопеі — при- 
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стінне очерев'я; р. ріеига — при- » 

стінна олегня. 

Парний (детеїіиз) — паристий. і 

Пароварий — прияйник. і 
Пароксизм (рагохузтиз) — напад, пе¬ 

репад, перепалок, перехід. І 
РагопусНіа — занігтнтя. 

Паротит — приушниця; перипаро- і 
ТНТ — опривушниця. 

Паршн (іачиз) — пархи, шолуді. 

Паршивость—пархатість, шолудивість ! 

Пар (уарог), — пара, (при диханииі 1 

— визів, сопух. І 

Парзнхима — мезга, паренхіма. 

Парзнхнматозньїй — мезговнй. парен¬ 

хіматичний; «7>Ов кровотеяенне — | 
пажильна кровотіч. 

Паслен (зоїапит сіиісатагит) — па- ; 

слін, глистник, вовчі ягоди, надтин- ; 

ник. 

Пассивний — терпннй, нечинний, па- | 

сивний. 

Паста — мастиво, паста. 

Пастернзация — пастерування. І 
Пастозний — тістоватий. ' 

Паств (їаисез) — паща, пелька. Гавра 
(Грін). ; 

Пателлярний — надколінковий. 

Патогенний — хороботворчий, хороб- \ 

няковий, недугосправчий (Лік. зб.). 

Патока — маляеа, меляса, патока. 
Патологнческнй — хоробний, пато- 

льогичний. 

Пауза — зупинка, перестанок, пе¬ 

рерва. перепочивок (Врх.). 

Паукообразний — павучастий. 
Паук — павук. 

Паутина— павутиння, павутина, павоть 

Паутннний (агасЬпоісіеиз) — паву¬ 

тинний. 

Паховой (іпдиіпаїіз) — пахвинний, • 

здухвинний; область — здухвина. 

Пахтанье — околотина (Дуб.). 

Паянне — лютування; сильная труб¬ 
ка — клюхта (Грін). 

Пеленать — сповивати, повивати, по¬ 

вити, сповити. 

Пеленка — пелюшка, сповиток, спо¬ 

виття, повиточок; <о> йод голову — 

приголовач, приголовок, приголово- 

чок; на руни — підручник. 

Пемфнгус (ретрЬудиз^ — пухірннця. 

Пена — піна; <о»ою покриться — за¬ 

пінитися. 

Пенистий (зришозиз) — пінявий (С. 

Жел.), шумлівий. 

Пениться — шумувати. 

Пень — корч, прикорень, пень. 

Пепловндний — попілястий. 

Пепсин — травляник (Врх), травлян- 

ка (Аур), пепсина. 

Пептонизация — утравлення, упеп- 

тонення. 

Первенец — первак, первачок, перві¬ 

сток,-ка, первітка. 
Первичний — первісний. 

Первобиткьій — первостайний, по¬ 

чатковий, первісний. 

□ервоначальний — псрвопочинний 
(Врх), початковий. 

Первородний — перворідень. 

Мервородящая (ргітірага) — поро- 

дільниця у-первах, первістка (Лік. 
зб). 

Перебродить — перешумувати, пере¬ 
грати. 

Переваривать — перетравити, пере- 
стравити, переварити. 

Перевязать, переменить повязку — 
переповити, перезавити. 

Перевязка (действие) — оперізка (7’.), 

обв'язка (Т). 

Перевязка — див. Повязка. 
Перевязочньїй — завивний. 
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Перевязь — перевісся (Ум.), пере¬ 

в'язь (Ум.). 

Перегиб (уєгзіо) — залом, верегинан- 

ня, відклін. 

Перегонка (<1е5І1І1аІіо) — перепуст. 

Перегонньїй нуб — лембик. 

Перегонять — гнати, перепускати, 

перегнати. 

Перегородка (заеріит) — перетинка, 

перетика, пересічна. 

Перегрузка — перевалка (Ум.). 

Перегревание (ЬурегІЬегтіа) — пе- 
ретепління; «*тьій — перепарений, 

перегрітий. 

Передача — передавання. 

Передвижение — пересування, рух. 

Передвижной — рухомий, пересув¬ 

ний (Тим.). 

Передний (апіегіог) — чільний (М. 

III.), передній (Ум). 

Передрогнуть — перемерзти(ся). 
Пережевьівать — пережовувати, пе¬ 

режувати, пережмакати. 

Переживание — пережиток. 

Перезнобить — перетрусити, пере¬ 

морозити. 

Перенармливание — обгодування. 
Перекаливать — перегартовувати, пе¬ 

регартувати. 

Перекисленньїй (Ьурегохусіаіиз) г— 

перекиснений. 

Перекись — перекис. 

Перекладина, перемьічка (ІгаЬесиІа) 

— перечка, ділина, тама. 

Перекличка — перекликання, перезва 
(Ум.). 

Переключатель — перемикач. 

Перекормить — обгодувати. 

Перекрестньїй — перехрестний, на- 

охрестний (Т..), середохрестний, роз- 

доріжний. 

Перекрест (сЬуазта) — середохрестя, 

перехрестя (Тим). 

Переливание — переточування. 

Перелой — див. Триппер. 
Перелом (їгасіига) — злом, злам, зла- 

мання, полом, лупання (Гуц.)\ І. 
сотріеіа — з. цілковитий; І. сот- 
ріісаіа — з. ускладнений: І. оссіиза 
— з. замкнений, зачинений. 

Перемежающийся — перемежний. 

Перемьічка (Іасегіиз) — перечка. 

Переменчивьій — змінний, несталий, 
перенадистий. 

Перемещение — пересунення, пере- 

става. 
Переносить (болезнь) — переносити, 

перебувати (Кур.). 

Переносица (дІаЬеіІа) — перенісся 
(Ум.). 

Переосвидетельствование — пере- 
освідчення, переосвідчування. 

Переосвидетельствовать — перегля¬ 

дай, переосвідувати, переосвідчити. 

Перепиливать — перепилювати, пе¬ 

репиляти. 

Перепой — перепій. 

Переполнение — переповнення, пере¬ 

повни. 
Перепонка (тетЬгапа) — перетинка, 

плівка, перетно (7'.), наболонь, шкур¬ 

ка; тетЬгапа аропеугоііса — пе¬ 

ретинка розтяжна; т. оЬІигаіогіа — 

п. зарістка (Врх.), п. замикаюча, 
п. напнута; т. оіїасіогіа — п. па¬ 

хова, нюхачка; т. зегоза — п. си- 

ровчана, сировчанка. 

Перепончатьій — перетинковий, бо- 
лончатий. 

Перепрививание (геуассіпаїіо) — пе¬ 

рещеплення, перещеплювання; <о> 

вать,- вить — перещеплювати, пе¬ 

рещепити. 
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Перепрелость — перепітнення. 
Перепуг — переляк, переполох, пере 

страх. 

Перерождать,-ся — перетворяти.-ся, 
відроджати.-ся, переродити,-ся; 

казеозно — сироватіти. 
Перерождение (сіедепегаїіо) — пере¬ 

творення, переродження, перерід; 

казеозное — сироватіння. 

Перерезьівать — перетинати, перері¬ 

зувати, перетяти. 

Пересадка (Ігапзріапіаііо) — пере¬ 

щеплювання. пересаджування. 

Пересьіщение — пересичення, пере- 

ситнення. 
Пересечение — пересіч, перетинання, 

перетин, перехрест. 

Переутомление — перепад, перетяж. 

Перехворать — переслабувати, вибо¬ 

літи, переболіти. 

Перед (рірег)—перець,паприка (Грін), 

перцюга (Врх.); & турецкий — п. 

турецький. 

Перецеживить — перецідити, пере¬ 

ціджувати, переточувати, переточити. 

Перешеек (ізІЬтиз) — шийка. 

Регі — о, об; <0>айепіІІ8 — ожовни- 

ия; <*»агіНгуіі$ *— осуглобния; <4»те- 
ігШз — обуразнния, з. запал ома- 

тиці; <о>перІігіМ8 — онирчиця; иу 
ргосіїів — окутниця; <о>8Ідтоі(Іі- 

ІІ8 — осігмовниця, осігмиця. 

Перикардиальний — осердяний. 

Перикардий (регісагсііит) — осердя. 

Периметрический — обуразовий, ома- 

тичний. 

Перемизий (регутузіит) — ом'язіння. 
Перистальтика — перевалькування, 

клубетування (Грін.), клубакування 
(Врх.), перістальтика. 

Перистальтичесний — перевалькува- 

тий, клубетуватий, пєрістальтичний. 

_' Пе—Пе 

Периферический — обводовий, пері- 

ферійний. 

Периферия — обвід. 

Период — доба. 
Периодический — періодичний, на- 

воротний (Г). 

Периостальньїй — окісний. 
Периост — окістя. 
Регііопео уезісае игіпагіае — осечів’я. 
Регіигеїгіїіз — осечівниця. 
Перкуссия — обстук (Луц.), обсту¬ 

кування, перкусія. 
Перкуторньїй — обстуковий (Луц.), 

перкусійний. 

Перпендикулярно — сторч, стрімко, 

простопадно, насторч, простовісно. 

Перпендикуляр — сторчак, простопад. 

Перспирация — продих, продихання, 

перезів (Врх). 

Перстневидньїй (сгісоігіеиз) — перс- 

ньовий, каблучковий. 

Перфоратор — пробійник, протикач, 
перфоратор. 

Перхоть — лупа, (у дітей) — тім'яниця. 

Перчатка — рукавичка, пальцатка. 

Першить — дерти в горлі. 
Рез саісапеив — клиша ступакова; 

ециіпо уагиз — ступня коняча; 

ч» Уаідиз — клиша знадвірня, на- 

двірня клишавість; <о> уагиз — кли¬ 

ша серединна, серединна клишавість. 

Песок — пісок, жорства. 

Песочньїй — пісковий, лісоч(ш)ний. 

Пестик — товкачик, тижбір (Ад. н.). 

Пестрит в глазах — рябіє в очах. 

Пестрьій (уєгзісоіог) — строкатий, 

сорокатьій, перистий, рябий. 

Песчаньїй — піскуватий. 

Песчаник — пісковець. 
Петехии (реІесНіа) — кров'янки крап¬ 

чаті. 
Петлесжиматель — петльостискач. 
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Петля (апза) — петля (Лік. зб), пе¬ 

телька, зашморг. 

Петрификация — закам'яніння. 

Петролеум — гас, нафта. 

Печеночний (Нераіісиз) — печінковий. 

Печень (Ьераг) — печінка, печінь; 

сарзиіа Ьераііз — опечінків’я, з. кап¬ 

шук печінки; йераМіз --- печінниця; 

Ь. рагепсЬітпаїоза —гострий печін- 

козаник. 

Печь — піч, пічка; <о> голландская — 

груба, грубка; кухонная — ва- 

риста піч. 

Пещера — див. Каверна. 

Пещеристьій — див. Кавернозний. 

Пигментация — барвування (Луб.), 
забарвлення, пігментація. 

Пигментньїй метаморфоз — барвин- 

ний перетвір, убарвинення. 

Пигмент — фарбник, барвино, піг¬ 

мент. 

Пила — пилка, пила; дугообраз- 

ная — п. лукова; ^ круговая - 

вертилець (Тим.); <а> проволочная 
— п. дротова; <о> ножевая — но¬ 

жівка (Лд.). 

Пилообразньїй (зеггаїиз) — пнлкува- 

тий, трачкуватий (Гал.). 

Пилорический (руїогісиз) — брамни- 

ковий. 

Пнлюля — горошинка, пігулка (Лік. 
зб.), горошок (Ад. н). 

Пинцет — джермало (Грін.); тор- 

сионньїй — щимка (Поп), кле- 

шатко (Дуб). 

Пипетка — смокталочка, піпетка. 

Пирамида(ругатіз) — остриця (Врх), 

піраміда. 

Пирамидальньїй — остричковий, пі- 

рамідовий. 

Питание — харчування, (від)живлен- 

(Гал), годування, заживок, по- 

живання (Ум.), віджива, відживлю- 

вання, пожива. 

! Питательность — ситність, наїдок, 
тревність, поживність, ситок. 

Питательньїй — харчовний, віджив- 

ний, поживний, заживний (Луб), 

тревний, стравний, жившій. 
Питейньїй — напитний, напійний, 

трунковий. 

РШгуазіз уєгзісоіог — висівкова пліс¬ 

нявка, в. лишай, з. висівковатець; 

<о> саріііз — порплистість (Врх). 

Питье — питво. 

Питьевой — питний, пійний. 

Пиурия (руигіа) — гноєсеч, гноєсечча. 
Пнща — харч, страва, корм (Оз.), по¬ 

корм, засилок. 

Пищеварение — травління (ВТ). 

Пищеварительньїй — травний, страв¬ 

ний. харчоварний, покормовий. 

Пишевод (оезорНадиз) — стравохід, 

їжник, кормовий провід (ВТ.у, о- 

діїіз — їжниця, з. стр^вохідниця; 

о-дозсоріа — стравохідопрозір. 

Пищевой — харчовий, стравний; <о> 

ьіе вещества — иормини (Врх), 

стравні творива. 

і Пиогенньїй (руодепи5) — ропнистий, 

гноєтворний, гнійняковий; р. тет- 
Ьгапа — огноєвня. 

| Пизлонефрит — мисконирчиця. 

Пизмня (ріаетіа) — гноєкрів’я, гноє- 

виця, сукервичниця (Лік. зб). 

Пиявка — піявка, п’явка. 

Плавательньїй — плавчий, плавний. 

Плавкость — топкість, розтопистість. 
Плавление — топлення. 

Плаун (Іусоросііит) — лепець, ліко¬ 

подій. 

Плазма (ріазта) сировать; нрови 
— пасочина (Врх). 
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Пластика — штукування, илястика; 

ку производнть — штукувати 
(Ум.). 

Пластинка (Іатіпа) — платівка (Ад. н.), 

мостинка (Ум.), пластка, мостови- 

ночка (Грін.)\ І. сгіЬгоза — ситівка 
(Врлп. дірчаста, п. ситова. • 

Пластический — пластичний. 

Пластовой — шаровий, скибчатий, \ 

скипчатий, верствовий. 
Пласт (зігаїит) — шар, скиба, плат. 

Пластьірь (етріазігит) — плястир, 

наліпка (7*.), кряга. 
РІаїузша туоісіез — пластинь шийний 

(Врх.). 

Плацента —див. Послед. 

Плашмя — лежма, плазом, лсжмом, ! 

лігма, плашма (У.и.). 

Плева — плівка (.Лік. зб), оболонка, 

кожушок; девственная — див. 

Гимен. 

Плевательница — плювачка. . 
Плевок — плювина,-ни (Гал.). 

Плевра—олегня, олегочна, оплушня; р. 

сііарНгадтаііса —о. перспневл; р. те - 
сііазіепаїіз — о. межистіння; р. ра- 

гіеіаііз, з. созїаііз — о. пореброва; 

р. уезсегаїіз — о. легенів, олегення* 

Плевральньїй (ріеигаїіз) — олсгневиП 
олегснний, олегочний. 

Плеврит — олегниця, олегенниця. 

Пленка - плівка, кожушок. 

Пленчатий — плівковий. 

Плесень (тисог) — цвіль, пліснява; 

заплесневелий — цвілий; <4»неветь 
— цвісти, зацвітати, цвіллю братись, 

обростати; на язьіке (молочница, 

зоог) — пліснявка. 
Плеск (зиссизіо) плескіт, хлюпання. , 

Плессиметр — платівка (Ад. н., Км.), | 

обстуковка. 

Плечевой (ЬгасНіаІіз) — раменний. 

Плечо (Ьитег) — рамено, рам’я (Врх.), 

рамо, зм. раменце; надплечье — 

плечі, надрам'я, ґірчі (Гуц., Грін.). 

Плешивость — голомшивість, лисість, 
плішивість. 

Плешь — голомозина, пліш; «о>ши- 

вьій — голомозий, голомозько, плі¬ 

шивий. 

Плодник — плідник. 

Плодовитость — плодючість, родю¬ 

чість, плідність. 

Плодовитий — плідний. 
Плодогонньїй — поронний. 

Плодоизгнание — порон. 

Плодоносний - плодючий, зарідливий. 

Плод (Гоеіиз) — плід (Лік. зб.}, ви¬ 

плід. 

Плоди (растительньїе) — овочі. 

Пломба — шпаклина, пльомба. 

ПломОирование — шпаклювання (н.), 

шпакльовка; члать — шпаклюва¬ 

ти («.). 

Плоский (ріапиз) — плаский, пластий, 

пласкатий, пле(и)скатий, плискува¬ 

тий; чт»ая стопа — пласконога (Т.), 

пласката ступня. 

Плоскостопньїй — пласкостопий. 

Плоскость — площа, площина (С. Л.), 

площовина, плащина. 

Плотно — щільно, тісно, міцно, тривало. 

Плотность — дебелість, густість, міщ- 

ність, тривалість. 

Плотньїй — дебелий, спійний, густий. 

Плотоядний — м'ясожсрлий. 

Плоть (согри$) — тіло; <о> крайняя 
(ргаериііит) — припрутня, пропо- 

нець (Врх.). 

Плюсна (теїаіагзиз) — плесно, плесна, 

плісна. середстіп’я (Г.). 

Плюсневьій -- плесенний, плеснявий 
(Луц); «т>ая кость — плесняк. 

Пляцента — див. Послед. 
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Пляцентарньїй — ложиськовий. 

Пневматический — пневматичний. 

Пневмония (рпеитопіа) — легенниця. 

Пневмоторакс (рпеитоІНогах) — по- 

вітрогруддя; НавшаїоПїогах — кро- 

вогруддя; НугігоІНогах — водогруддя; 

руоІНогах — гнійогруддя. 
Побагроветь — почервоніти, зчерво¬ 

ніти. 
Побледневший — поблідлий, зблідлий, 

побілілий, сполотнілий. 
Побрьізгать — покропити, похлюпати, | 

пациркати, побризкати. 

Побудитель — побудник. 

Побудительньїй — спонукаючий, по¬ 
будливий, побудний, заохочуючий. 

Побуждать — спонукати, побуджати. 

Побуждение — спонукання, спонуйа, 

побуд, гін (Бур.). 

Побег (зіірез) — паросток, пагінець, 

пагін, паріст. 

Побелка — побіл, білування (Ум.). 

Повальньїй — пошестний, поголовний, 

загальний. 

Поведение — поводження, поведінка. 

Поверхностньїй ($ирегїісіаІі$)—зверх¬ 

ній, поверховий. 

Поверхность — поверхня, поверхов- 

ність, обшир, побіжність, верхня. 

Повивальньїй — поліжничий (С. Ж), 

повивочний; члая бабка — повиту¬ 

ха, бабка. 

Повивание — повивання, сповиття; 

чувать,-ить — повивати, сповива¬ 

ти,-вити, пеленати. 

Поворот (уегзіо) — зворот. 

Повредить, повреждать — ушкоди¬ 

ти, уиікоджати, надвередити (Ум), 

надвережати (Ум). 

Поврзждение — поруха, порух, уве- 

ред, ушкодження, шкода; ч»дить 
здоровью — зашкодити, завадити. 

Поврежденньїй - увереджений, уш¬ 

коджений, підвереджений. 

Повьішение — підвищення, (по)ви- 

шання (Луц.)\ ч»шать,-сить — під¬ 
вищувати, підвисити, підносити; ч» 

шаться — (по)вищати; ч»шенньій — 
піднесений. 

Поветрие — повітря, пошесть, зараза. 

Повешенньїй — вішальник. 

Повязка (їазсіа) — обв'язка (Т..), спо¬ 

виття (Лік. зб.), обвинка (Т'.), завій, 
обгортка, оперізка (7’.), перезави- 

нення, переповиття. 

Поглощение (гевогрііо) — втягуван¬ 

ня, всочування, глитання, резорпція. 
Погода хорошая — времеиня (1'рін.). 

Пограничньїй (Іітіїапз) — порубеж- 

ний, межний. 

Погребать — ховати. 

Погребение — похорон. 

Погрешность — помилка, хиба, огріх, 
прогріх. 

' Подавленность — пригноблення, при¬ 

гнічення, приглушення, притлумлен- 

ня (Лік. зб.). 

Податливость схильність, піддат- 

ність, уступливість; чт>вьій — схиль¬ 

ний, піддатливий. 

Подбородок (тепіит) — підборіддя. 

Подбор (зеїесііо) — добір, підбирання. 

Подбрюшинньїй — підчеревний. 

Подвал — льох, темник, пивниця. 

Подвальньїй — льоховий, пивничний. 

Подвертьівание — підгортання. 

Подвздошньїй (і!іаси$) — здуховин- 

ний (Тим.), клубовий; ч?>ая область 
— здухвина, здуховина. 

Подвижность — порушність, споруш- 

ність, рухливість, рухавість, рухо¬ 

мість. 

Подвижньїй — рухливий, ворухли¬ 

вий, рухомий, порушний. 



Подвьівих (зиЬІихаїіо) — підзвих. 

Подвешивать — підвішувати, чепля- 

ти, почепити, причепити (Ум.). 

Подглааньїй — підочний. 

Поддиафрагиальньїй ($иЬсііарЬгад- 

піаіісиз) — підперепневий. 

Под'еи стольї — підбиття (У*.). 

Подергивание — сіпання. 
Поджать,-ниать — піді(о)бгати, під¬ 

горнути, підгортати. 

Поджелудочная железа — див. Пан¬ 

креас. 

Подкидьіш — підкидьок, підкидько, 

найда (Дуб.), знайдух (Гал.). 
Подкислить — покислити, покваснити. 

Подкислять — заквашувати. 

Подключичньїй (зиЬсІауіиз) — під- 

дужковий, підпсрепеловий. 

Подковообразньїй — підковуватий, на і 
взір підкови. 

Подкожньїй (зиЬсиІапеиз) — зашкур- 

ний, підшкірний. 

Подколенньїй (роріііеиз) — підко¬ 

лінний, підстєгєнний; <о>янка — під¬ 

колінок. 

Подкон'юнктивальньїй — підсполуч- 

ковий, підспійний, підсполучнівковий, 

ПІДСПІ.іНИКОВИЙ. 

Подкормить — відживити, підживити, 

підживляти. 

Подкрьільцовьій (ахіїїагіз) — пах(в)о- 

вий, підпахівний; <о> ямка (ахіііа) — 

пах(в)а, підпашка, підпахів’я. 

Подлежащий — підлеглий, дотичний; 

«*ая ткань — підтканвя (Луц.), під¬ 

легла тканина (Лік. зб.). 

Подлинник — первопис, лервотвір 
(М. Ш.). 

Подлопаточньїй (зиЬзсариІагіз) — , 

підлопатковий, 

Поднадкостннчньїй — підокістний. 

Подозрение — призра, підозра. 
Подошва — підошва; членннй (ріап- 

іагіз) — підошов(н)ий, підошвовий. 

Подпочва — підґрунтя, цілик, щи¬ 

рець; «»венньій — підгрунтовий, 
зашкурний, підшкурний. 

Подражание — переймання. 

Подразделение — підподіл, поділ. 
Подребернмй (зиЬсозІаІіз) — підреб¬ 

ровий. 

Подреберье (НуросЬопсІгшт) — під- 

ребрів’я. 

Подрезка — підрізування, підтинання, 
надріз. 

Подслизнстьій (зиЬтисозиз) — за- 
слюзний, заслизньовий, підслюзвий, 

позаслизньовий; с^ая ткань — лід- 

слюзів'я. 

Подслеповатьій — ведобачливий, слі- 

павий. 

Подсолнечньїй — підсояшний; ч»ая 
сторона — підсоння; <о>ой стороне 
на — аавсонні. 

Подставка — підпор, підмостка, під¬ 

става, підгін (Ад. я.). 

Подстилка — підклад. 
Подчелюстной (зиЬтахіїагіз) — під- 
щелеповий, підвилишний (Луц). 

Подчеревной (Ьуродазігісиз) — здухо- 

винний, підчеревний. 

Подчиняемость — підлеглість (Ум., 

Грін.). 

Подштанннкн — спідні, штанці, гачі 
(Кур.), галанки (Грін.). 

Под'язьічньїй (Ьуроді055115, зуЬІіпдиа- 

ІІ5) — під’язиковий; <о>ая кость — 

язулька, під'язикова кість. 

Позвонок(уегІеЬгит)—хребець (Луц.), 

ководка (Грін.), в’язок, в’язова кістка; 
ерізІгорЬеив — зворотних; ч»груд- 

ной — огрудник, огрудний в'язок 
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Позвоночник (соїитпа уегІеЬгаІіз)— 

хребник, хребетний (Гуц.), хребети- 

на, похребтина.черен хребовий, пар¬ 

ковий, в’язовий. 

Позвоночньїй (уегІеЬгаІіз) — хребо¬ 

вий; «7>ьіе животньїе (уегІеЬгаїіа) — 

хребовці. 

Поздороветь — виладніти, подужчати 
Познабливание — поморозювання. 

Позьів — хіть, охота, потяг до чого. 

Поить — поїти, напувати. 

Показание (іпсіісаііо) — вказівка (Лік. 

зб.), виказ, ви казка. 

Показатель — показник, указник, по- 

казчик. 

Покальївать— колоти, штрикати, шпи¬ 

гати. 

Понато — спадисто, відлого, згори¬ 

сто, похило. 

Покатость — спадистість, відлож- 

ність, згористість, похилість. 

Покашливать — кахикати. 

Покой — спокій, супокій, покій, упокій. 

Покойник — небіжчик, (у)покійник. 

Ионоление — рід, коліно, поріддя, 
насліддя. 

Покрасить — покрасити, помалюва¬ 

ти, пофарбувати. 

Покраснение — зачервенсння (Оз.), 

зачервоніння; чт>льій — зачервоні¬ 

лий. 

Покров — покрівець, заслона, пово¬ 

лока (Лік. зб.), накривка (Коб.), по¬ 

криття (Коб.), завивало (Коб.). 

Понромсать — покремсати, покриши¬ 

ти, подробити. 

Покрьівало — укривало, накрив. 

Понрьівать,-ся — крити, покриватися. 

Покрьітие — покриття. 

Пол (зехиз) — логолі(о)в’я, стать, рід, 

пол. 

ПолзучиЙ (зегрепз) — ВИТКИЙ, тичкий, 
плазовитий. 

Полидактилия (роїусіасіПіа) — бага- 

топалість, надмірпалість. 

Полиневрит (роїупеигіііз) — нервиця 
загальна. 

Полинуклеарньїй (роїуписіеагіз) — 
багатоядерцьовий. 

Полип (роїуриз) — полип; слизи- 

стьій — наслизень; фиброзньїй 
— волокнинець, полип волокняний. 

Полнурия (роїуигіа) — сечеточіння, 

сечеточча, збільшення сечетоку. 

Поллюция — уплав насіння (Кур.), 

Полнокровие (рІеІЬога) —кровистість; 

Ч^вньїй — кронистий. 

Полнолицьій — повновидий. 

Полнолуние — повня, уповня. 

Полнота — повність, ситість, повня- 

ва, обширість, розлеглість. . 

Полньїй — ситий, гладкий. 

Половина — пів, половина, половинка 
(Ум.). 

Половой (зехиаііз) — поголівний (Ку¬ 

ліш)', <о> акт — злягання, споло- 

. вання. 

Половьіе органьї (депііаііа) — при¬ 

роджений. 

Пологий -— спадистий, похилий. 

Положение (розіїіо, зііиз) — стан, 

постава, спокладання, уложення; зі- 

Іиз іпуегзиз уізсегит — проти¬ 

лежна постава оруддів. 
Полоса (зігіа, Ііпеа) — смуга, смужка, 
пасмуга, пасмужка, стяжка, пруг(а), 
пружок, пілка (Гал.). 

Полосатьій (зігіаЬіз) — смугча(с)тий, 
стрічатий, посмугований, мережаний, 

пружастий. 

Полоскание (дагдагізта) — полокан- 

ня (Оз., Ад. н.). 

Полостной — яминний, порожнявий. 

7 



Полость (сауит) — порожнина, ду- 

тина, ямина, яма, нутрина (Луц.), 

середовина, порожня, дуплина. 

Полоумие — шал (Коб.), шаленство, ; 

несамовитість. 
Полоумньїй — шалений іІСоб.), неса¬ 

мовитий (Коб.), лівголовок (Гал.). 

Полуванна — півкупеля. 

Полувьівих — півзвих. 

Полуживой — ледве живий. 

Полужидкий — півплинний (Кур.), 

напіврідкий. 
Полуканал (зетісапаїіз) — лівпровід. ; 

полувід. 

Полукружньїй (ветісігсиїагіз) — пів- 

округлий, півобіжний. 

Полулунньїй (5етіІипагі5) — пере- І 
кружний (Грін.), півмісяшний. 

Полупаралич — див. Парез. 

Полуперепончатьій (зетітетЬгапо* 

5іі$) — півперетинковий. І 
Полупрозрачньїй — напівпрозорий, 

півсклистий. 
Полусонньїй — иівсонний. 

Полусустав (НетіагіНго5і$) — пів* ; 

суглоб'я, півстяв'я. 

Полусухожильньїй ($етіІеп<1іпо5и5) і 
— півтужнєвий, півсухожилковий. ! 

Полутень — сутінь. • ! 
Полушарие — півкуля (36. пр.). 

Полий (сауііз) — порожній, дуплавий, ) 

порожнявий. І 
Пользовать — лікувати, курувати. 

Полюс — бігун. і 
Полярность — полярність. 
Полярний — бігуновий. І 
Помертвелий — замерлий, омертвілий. : 

Помертветь — замерти, омертвіти. 

Помет — гній, послід. 

Помои — виполоски, помиї. 

Помрачение — мана, (за)морока, омрак 
(Грін.), напуст. 

Помутнение (орасііаз) —замутнілість, 
скаламучення. 

Помесь — сумішка, мішанина. 

Помешанний — божевільний. 

Помешательство — божевілля, боже- 

вільність, навіженство. 

Поиешаться — збожеволіти, знавіс¬ 

ніти, зсунутися з глузду, стерятись, 
здуріти. 

Поннжение — пониз, спад, обнижен- 

ня, пониження, зниження, пониж- 

чанвя; <0>жать — знижати, знизити, 

опускати, обнижати; вжаться — 

(по)нижчати, спадати; «»женний —- 

обнижений. 

Понос (сііаггЬоеа) — бігунка, побігуха, 
блавка, блашка, утроба (Грін.); к» 

кровавий — різачка, червінка, кри¬ 

вавиця, тискавиия (Грін.). 

Понуждение — примус, принука, си¬ 

лування. 

Понятие — стямок (С. 3.), тяма, тямка 
(С. .7. III.). розуміння, думка. 

Поперек — упоперек, навперек, на¬ 

впоперек. 

Поперечник — прогін, промір, діаме- 

тер; «яне в — ушир, завширшки. 

Поперечно-полосатьій — пересмужи- 

стий, пересмугострічатий. 

Поперечний (ігап$уег$а1і$) — навпе- 

речний, перечковий, перековий; «*ая 
полоса — пересмуга. 

Поперхнуться — попирхнутися. 

Попечение — пеклування, догляд, 

дбання, старунок, турбота. 

Поправка — налагоження, поправка. 

Попутний — подорожній, принагідний. 

Пора (зіота) — шпара, проник, оро- 

душинка, порожнина, перезівник 
(Врх.). 

Поражение — поразка (Грін.). 

Пораженний — вражений, уражений 



Поранение — (п)оранення. 

Поранить — поранити, поразити, ура¬ 

зити (С. Л. Ш.). 

Пористость — шпарність. 

Пористий — шпаристий. 

Поровну (а па) — нарівно, порівну, 

рівно. 

Порода (депи$) — порода, рід, стан, 
походження, плід; чистий — поро¬ 

дистий, расистий, доброго плоду,- 

стану. 

Порождать — порожати. породити, 

сплодити, творити, у(в)чиняти, чини¬ 

ти, утворити. 

Порозность — див. Пористость. 

Порочний (уШозиз) — вадливий, вад¬ 
кий, хибний. 

Порон (уіііит) —вада, хиба, гандж(ч), 

ганджа (Грін.). 

Порция — даток, пайка, порция, (пи¬ 

щи) — поїдка. 
Порча — псування, нівечення, шкода, 

зіпсуття. 
Поршень — цвик, шпиндель (Тим.). 

Порез — поріз. 

Послойно — плат за платом (Луц.), 

пошарно; *льій — пошарний, повер- 

ствовий. 

Последующий — наступний. 

Последовательность — послідовність. 

Последовательний — послідовний. 

Послед (ріасепіа) — ложисько, по- 

заддя, послід, чистило (Д. М.), мі¬ 

стите (Врх.), зчисток; <4*аотделе- 

ние — чиплення л. 
Послеоперационньїй —поопераційний. 
Послеродовий — породовий, після- 

родивний (Луц. я.), поліжничий, по¬ 

лоло говий. 

Посмертний — післясмертний, по¬ 

смертний. 

Постель — постіль, постеля, ліжко. 

Постепенность — ступневість, по¬ 

вільність. 

Постепенньїй — ступневий, поступ- 
невий. 

Постигать — нападати, (про хоробу) — 

вхопити. 
Постоянньїй — сталий, постійний. 
Постоянство — постійність, сталість, 
тривалість. 

Пострел — див. ІдітЬадо. 

Постукивание (регсизвіо) — обстук. 

Постукнвать — обстукувати. 
Поступь — хода, ступання. 
Поседение (сапіііез) — посивіння. 

| Поташний — поташевий, смальчуж- 

ний. 

Потеря — втрата, убуток, згуба, шко- 

; ДЗ, протрата (Кур.). 

, Потерять — втратити, стратити; 
зрение — стемніти на очі, видивити 
очі; ия слух — занечуяти (Тим ). 

Потливость — пітнявість. 

Потливьій — пітнявий. 
Потовой (зисіаіогіиз) — потовий; «?>ая 
железа — пітнівка. 

Потоотделенне — потовиділь. 

Потребление — уживання, ужиток, 

споживок, поживок, витрата. 

Потребляемьій — уживальний, ви¬ 

тратний. 

Потребность — потреба. 

Потрескавшийся — репаний. 

Потрескаться — полускатись, поре¬ 
патися, посідатися (Гал.). 

Потроха — тельбухи, потрух. 

Потрясать — трясти, трусити, тор¬ 
сати. 

Потрясение — збурення, розрух, по¬ 

рух, струс. 

Потуги — перейми. 
Пот — піт. 

І Потельня — прійня, пітнярня. 
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Потение — потіння, пітнення, пітня- 

вість, паровання (Кур.), пігніння. 
Потеть — пітніти, упрівати. 

Потекщий — пріючий, прійний. 

Потягиванне — потягання, потяги. 

Похварьівать — хорувати, слабувати, І 
нездужати. 

Похлебка — юшка, горохв’янка, сьор- і 
ба, щерба. 

Походка — хода, хід, хідня, похід; 

ч»кою утиною с — качконогий 
(Грін.). 

Похотливость (ІіЬісіо) — пожадли¬ 

вість, ласнота, хтивість (П. Бер.); 

<^>вьій — хтивий. 

Похотник — див. Клитор. 

Похудание — схуднення. 

Похудеть — схуднути, охуднути, з ті¬ 

ла спасти. 

Поцарапать — подряпати. 

Поява — грунт. 

Почернение — почорніння. 

Почесуха (ргигідо) — свербець. 

Почесьівание —почуховання, чухання. ( 

Почечньїй — нирковий, ннрчаний. 

Почка (растительная) — брунька, пу¬ 

п’янок, бульбашка, бростина, брость. | 

Почка (геп) — ни(і)рка. 

Почкование — почкування. 
Почковидньїй — ниркуватий. 

Почувствовать — почути, відчути. І 
Поедание — поїдання, з'їдання, спо¬ 

живання. 

Появление — з'явлення, з'ява, поява, 

проява. 

Появляться — з’являтися, витикатися, 

(зразу) — вилинати, (багато). — 

висипати. 

Пояс (хопа) — черес, перезок, пояс. 

Поясница — крижі, поперек, глузди, 

крижевки (Етн. зб.). 

Поясничньїй (ІишЬаІіз) — крижовий, 

поперековий. 

Поясной — поясний, до паса, до по¬ 

яса, дільничий (М. ///.). 

Правоспособность — правоздатність, 
правоздібність, правоправність. 

Правосторонний — правобічний (Лік. 
зб.). 

Практиковать — практикувати. 

Прачешная — пральня. 

Праща — швигалка, праща; <^>щеоб- 

разньїй — швигалчастий. 

Превращение — перетворення, пере- 

образ, переинакшення. 

Преграда (зеріит) — перепона, за- 

тинка, перегорода, перешкода, зава¬ 

да, тама, перетинка, перечка. 

Предварительньїй — завчасний, за¬ 

здалегідний, попередній. 

Предвидеть — передбачити, узгляд¬ 

нити, завбачати. 

Предвкушение — просмак (Км.). 

Предвестник(рго<ігогпи5) — віщуваль- 

ник.впередник, віщун, вістун, звістун. 

Преддверие (аігіит, уезІіЬиІит) — 

передсінок, присінок. 

Предельньїй — граничний, крайній, 

конечний. 

Предки — пращури, діди, предків я. 

ІІредлежание — попередення. 

Предостережение — пересторога, за¬ 

стереження. 

Предосторожность — осторога. 

Предохранение — захист, оберега, 

заховання! 

Предохранитель — захистник. 

Предохранительньїй — захистний, 

перестережливий. 

Предохранять — охороняти, захову¬ 

вати, перестережувати, захищати. 

Предписание — припис, прикяз, роз¬ 

порядження. 
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Предплечие (апІіЬгасНіигп) — перед- 

рам’я, передрамення, підрам'я, під- 

раменок. 

Предплюсна (Гагзиз) — заплесно, при- і 

плесня (7'.). 

Предположение — припущення, до- 1 

гад, домисел, гадка. 

Предрасположение—схильність(У’и*.) 

нахил, успособлення; денний — 

схильний, успособлений. 

Предсердие (аігіит соггііз) — па- 

серцс, передсердя. 

Предсказанне (ргодпозіз) — прові¬ 

щення (Тим.), прогноза. 

Предсказьівать — (про)вііцувати. 

Предсмертньїй — передсмертний. 

Представление — уява, падання (А/. 

ІЛ.), виобраз. 

Предстательная железа (ргозіаіа) — 

присечник, передсечник, присечни- 

кова залоза. 

Предупредительньїй — запобігли» 

(Оз.), запобіжний, перестережливий, 

охоронний. 

Предупреждать — запобігати, попе¬ 

реджувати, упереджати, заховувати 

(од чого) (II от.), лерестережити 
(кого). 

Предусмотрительность — прозірли¬ 

вість, прозірність. 

Предчувствие — прочуття, прочуван- 

ня, пречуття, прнзвістка. 
Предчувствовать — прочувати, при- 

чувати (Тим.). 

Преемственньїй — наступний. 

Преждевременньїй (ргаесох) — пе¬ 

редчасний, завчасний, нечасний; 

но — завчасу, порано, передчасно, 

нечасно. 

Презерватив — захистник, охоронник, 

презерватива. 

Преклонньїй (возраст)— похилий (вік). 

Прекращение — спин, впин. 

Преломление (геїгасііо) — заломлен¬ 

ня, переломлення, залом, розлом 

(Тим ), угинення (7і); «лляемость 
— заломлість, угнітність (7'.); «»ен- 

ньій — заломлений, угнітний (Т.). 

Прелость — попарення (Лік. зб.). 

Прелюбодеяние — перелюбство (С. 

Жел), перелюб, чуЖолюбство (С. 

Жел.), чужоложство. 

Преобразование — перетворення, пе¬ 

реформування, зміна. 
Преодоление — перемога, подолання, 

подужання (Тим.). 

Препарат — виріб (Куз.), препарат. 

Препарирование — оброблення, лад¬ 

нання; «*ровать — оброблювати. 

Ргаериііиш -— див. Плоть. 

Препятствие — перешкода, завада. 
Прерванньїй — перепинений. 

Прерьівающийся — уривистий, урив- 

чатий. 

Прерьівистьій — уриваний (Врх.), 

одривчастий, уривистий, уривчатий, 

переривчастий. 

РгезЬуоріа — далекозорість стареча. 

Пресистола (ргаезузіоіа) — перед- 

стяжня, пресістола. 

Пресистоличесний — передстяжний. 

Преследование (регзесиїіо) — слід¬ 

кування, стеження, напастування 

(Ум.). 

Пресмьїкающийся — плазовитий, по- 

плазка, плазуватий, гад, гадина. 

Пресе — гніт (Мил.), тиск, чави (Тим), 

прас. • 

Прессование — нагнічення, прасуван¬ 

ня, тискання. 

Прессованньїй — гнічений, натиска¬ 

ний, чавлений. 

Прессовать — гнітити, чавити, нагні¬ 

тати, прасувати, відтискувати. 
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Престарелость — староші. 

Престарельїй — старезний, старо¬ 

денний. 

Преступление — злочин. 

Преступньїй — злочинний. 

Преувеличение — прибільшення, пе¬ 

ресада, пересадність. 

Преходящий — тимчасовий, хвилевий, 

проминучий! 

Прибавочньїй (ассеззогіиз) — додат 
ковий. 

Прибор — прилад, приладдя, пристрій. , 

Приведение (асібисііо) — дохил, до- 

водіння; ил в порядок — впоряд¬ 

кування; «ввести в порядок — впо¬ 

рядкувати, опорядити. 

Прививание — щепіння. щеплення; 

47» ОСПЬІ — щ. віспи, вісп’янко- 

щеплення. 

Прививатель — щепій, щепільник. 

Прививать — щепити, прищепити, на- 

щепити, вщіплювати (ВТ.), шеиляти. 

Прививка — див. Прививание. 

Прививочньїй — щепний. 

ІІривидение — привид, мара, поторо¬ 

ча, лрочвара. 

Привитой — прищеплений. 

Приводящий (абсіисіог) — доводник, 

доводич, притягач. 

Привратник (руїошз) — брамник, во¬ 

ротар, заворітник, дверник (ВТ, 7'.). 

Привьічка — звичка, навичка, при¬ 

звичаєння. 

Привьічньїй — звиклий, призвичаєний. 

Привязчивьій — причіпливий, напа 
дистий, причепа, докучливий. 

Приглушить — приглушити, притлу¬ 

мити. 

Приготовление — готування, лашту¬ 

вання, лагоження, лагодіння, лад¬ 

нання, порання, заходи, споряджен¬ 

ня (Кур), вготовання (Ум); «о»ен- 

ньій — злагоджений, споряджений, 

налагожений. 

Приготовлять — лаштувати, готува¬ 

ти, лагодити, ладити, ладнати, спо- 

ряжати. 

Приговор — вирок, рішенець, присуд; 

чт» обвинительньїй — засуд. 

Придавленность - пригноба (Тим), 

пригніченість, пригноблення. 

Придаток (аррепбіх) — додаток, над- 

даток; чт» яичка (ерісіісіутіз) — над - 

яйча; 47» яичника (ероорЬогоп) — 

над'яйник. 

Придаточньїй — додатковий. 

Придмхание — придих. 

Прижатие (сотргеззіо) — притис¬ 

кання. 

Прижигание — припікання, припалю¬ 

вання. 

Прижигатель — припікам. 
Прижигающий — припікаючий, при¬ 

палюючий, припальний. 

Призма — граняк (Грін.). 

1 Признак — ознака, прикмета, знак. 

| ознак, познак. 

Призрак — привид, примара (Км), 

омана, марево, облуда, мара. 

Призрекие — опікування, догляд, пік¬ 

лування, дбання. 

Припасаться — доторкатись, дотика¬ 

тись, притикатися (Врх). 

Прикидьіваться — удавати, пере¬ 

ймати. 

Прикосновение — дотик (Кур.), тор¬ 

кання (С. Ш), дотикання (С. Н), 

стичність, доторкання, дотулювання 
(Оз), притикання (Врх). 

Прикрепление — причіплення (Лік. 

зб., Врх), учіп {Врх), примоцю- 

вання (Тим); члять — причіпляти, 
примоцьовувати, припинати; чаяться 
— примоцюватись. 
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Прилегать — приставати, прилягати, 

прилягти. 

Прилив (сопдезііо) — приливання, 

доплив, наплив, прибуття. 

Прилипать — прилипти, приліплятись, 

приліпитись, чіплятися. 

Прилипчивость — липкість, причип- 

ність (Г), заразливість. 

Прилипчивьій — чипкий, липкий, за¬ 

разливий. 

Применение — вживання, пристосу¬ 

вання, застосування. 

Примесь — примітка, домішка, при¬ 

мішування, підмішування, примісю- 

вання. 

Примета — ознака, прикмета, знак. 

Примешивать — домішувати, примі¬ 

шувати, підмішувати, примішати. 

Примочка — прймочування, змочу¬ 

вання, примочка, обклади (Оз.). 

Примула (ргітиіа оНісіпаїіз) — Бо¬ 

жа ручка. 

Принимать,-нять — приймати, брати, 

прийняти. 

Приниматься — братися, (про робо¬ 

ту) , — заходитися. 

Принудительньїй — примусовий, зне- 

вільний. 

Припадок — див. Пароксизм. 

Припадочний — перепадковий, на- | 

ладовий. 

Припарка — оклад (Оз.), припарка, 

псрепарка. 

Приподниматься.-няться — підводи- | 

тися, підвестися (з ліжка). 

Приподнятие — підіймання. 

Припоминание — пригадування. ! 

Прип^хание — пухлина, набряк; 

нуть — пухти, напухати, набрякати, 

набрякти. 

Припухлость — пухлина, иухлятина, [ 

опух, напух (Крем, п.), підпухлість 

(Оз.); «лхльїй — спухлий, набряк¬ 

лий. 

Прирастание — приростання, при¬ 

ріст; встать, сти — приростати, 

рости, зростатися, зростися. 

Приращение — прирощування, при¬ 

ріст. 

Природньїй — звичайний, родимий, 

прирожденний, самородний. 

Прирост — прибільшення. 

Прнросший — прирослий. 

Присасьівать — присмоктувати, лри- 

| смоктати, присочити. 

Присмотр — догляд, нагляд, призор, 

піклування. 

Присоединение — прилука, прилу¬ 

чення, сполука. 

Присоеднняться (ассегіеге) — при¬ 

лучатись (Лік. зб.). 

Присисаться — присмоктатися, при¬ 

ссатися. 

Присоска — смоктал(в)ка. 

Приспособление — пристосування, 

призвичаєння, принатурювання, (ока) 

примінливість (Г.)\ «7>енньій — при¬ 

стосований; виться,-ляться — при¬ 

стосовуватися, принатуритися, при* 

ладнатися, приладитися. 

Приспособление (прибор) — прилад, 

приладдя. 

Прнспособленность — приспосібність. 

приздачність. 

Пристеночньїй (рагіеіаііз) — поуз 
стінний, пристінний. 

Приступ — див. Пароксизм. 

Присипка — притруска, присипка. 

Притворньїй — прикидливий, уда¬ 

ваний, уданий. 

Притворство — прикидлівість, уда¬ 

вання, вдання. 

Притворщик — облудник, прикидько. 

Притирание — натирка. 
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Приток — доплив, приплив, (річки) — 

притока. 

Приторньїй — приїсний, нудний, ргуд- 

кий. 

Притупление — приглушення. 

Притупленньїй — приглушений. 

Притяжение — притягання, ваготіння, 

притяг. 

Прихварьівать —- хорувати, нездужа 
ти, слабувати, занепадати на здо¬ 

ровлю. 

Прихрамьівание (с!аи<ИсаЬо) — куль¬ 

гання, шкандибання, шкутильгання, 

шкульгання. 

Прицветнии — лрицвітень, колоцвіт- 

ник. 

Прием — приймання (М. Ш.)\ чемний 

покой — приймальня. 

Приемник — приймише, відбірач, оса- 

день (росс.). 

Приобретенньїй — придбаний. 

Приучение — привчання, призвича¬ 

єння. 

Причудьі - примхи, вичуди, химородь. 

Причинний — причиновий, причинний. 

•Пришивание — приточення, запоши- 

вання. 

Пришить — доточити, пришити. 

Прищемить — прищик(п)нутн (Луц.). 

Прищуривание — примруження, при- 

жмурення. 

Прищуривать — примружувати, при¬ 

щулити, прижмурити. 

Приют — притулок, прихилок, захист. 

Проба (ехрегігпепіит) — спроба, про- 

бунок, спробунок. 

Пробел — прогалина (Ум.), люка (Км.), 

розгрань (Км.). 

Пробирка — спробачка, пробівка (Лік. 

зб.), пробка (Гал.), скляний валець. 

Пробка — затичка (.4д. «.), корок 

(Ад. «.), заткало. 

Пробковий — корковий; ч*ое дере¬ 

во — кордуб. 

• Пробний — спробний, дрібний (Гал.). 

Прободающнй(регїогап5) — (наскріз¬ 

ний, протичния. 

Прободенне — протин, продірчавлен- 

ня, протнення. 

Прободенний (регіогаїиз) — протя¬ 

тий, продірчавлений. 

1 Пробочник — трибушон (Ад. н.к 
Проведение — провід, проводини. 

Проветривание — перевітрення, про- 

вітрення. 

Провизия — харчі, живність. 

Провод (сапа1і$) — провід. 

Проводимость — провідність. 

Проводник — провідник, проводни- 

чий, поводар, проводир. 

Проводящий — провідний. 

Проволока — дріт. 

• Проглатьівание — ковтання, глитан¬ 

ня, проковтування. 

Прогноз — передбачення, прогнозе. 

! Прогорклий — гіркий, Тлкий. 

Прогоркнуть — згіркнути. 
Прогрессивньїй — поступовий. 

Прогрессировать — поступати. 

Продеть (нитку в иголку) — вселяти, 
вселити. 

Продолговатий (оЬІопдиз) — по- 

довжний, довгастий. 
Продолжительний — довгочасний, 

довготривалий, довгий, тривалий. 

Продольний (Іопдііибіпаїіз) — по- 

здовжний, подовжний (Лік. зб), про¬ 

сти жний. 

Продувание — продмухування, про¬ 

димання, продув. 

! Продукти — витвори, харчі; <&> мо- 

| лочние — набіл, дійво. 

Продирявленний (регіогаШз) — про¬ 

дірчавлений. 
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Прожорливость — ненажерливість, | 

ненаситність. 

Прозрачньїй (реНисісіиз) — прозорий, 

прозорчастий (С. Жел), склистий, 

крізький. 1 

Прозрение — прозріння. і 

ІІроизведение —творіння, витвір, твір. ; 

Производительность — творчість, ВИ- І 
робність, продукція. І 

Производительньїй — творчий, ви¬ 

робний, продукційний. ! 

Производить — творити, утворювати, ! 

чинити, виробляти. 

Производство — виробництво, з’ору- 

дування; операции — виконання | 

операції, чинення о. 

Произвольньїй (зропІапеи5) — само- | 

хітний, довільний. 
Произносить — промовляти, вимо¬ 

вляти, проказувати, висловлювати; <о> І 

безсмьісленньїе звуки — белько- : 

тати; невнятко — мугикати, мо- 

мотати, мимрити. 

Произношение — вимова, говірка. 

Прсисхождение — походження, по- | 

чаток. : 

Прокаженньїй — прокажений • (П. 

Бер.), струпляковий, трудовагий (//. 
Бер). } 

Проказа (Іерга) — струпляк, проказа, і 
труд (Тим.. П. Бер.). 

Прокаленньїй — вигартований, випа¬ 

лений; «диванне — перегрівання. 

Прокальївание — протикання, про- і 

штрикування. 

Прокипятить — переварити, перепа- | 

рити. | 

ІІрокипяченньїй — переварений, пере¬ 

парений. 

Прокисать — перекисати, зсідатися, 

скисати. 

Прокислий — скислий. 

Прокол (рипсііо) — протик, штрик, 

проколеяня; <я>оть — проколоти, 

проштрикнути. 

Проксимальний — найближчий. 

Ргоіарзиз — випад, вистрівання. 
Пролежень (<іесиЬіІи$) — відлежина 

(7'.). відлежання (Оз.), злеглість. 

Проливной — обливний, заливний. 

Пролиферация — розплід, множіння, 
проліферація. 

Пролом — прол(і)ом, вилом. 

Промежностньїй (регіпеаііз) — ме- 

жинний, межиновий, межниковий. 

Промежность (регіпеит) — пере- 

межжа, проміжжа, межина, межник 
(ІСм.), межикрочча (Врх.). 

Промежуток — перемежок, проміж¬ 

жа; времени — межичасся. 

Промежуточньїй — проміжний, про- 

межний (С. 3. ./7.), посередковий. 

Промокать — замокати (Ііоб.)\ <&> 

ание — промочення (Кур ). 
Промокательньїй — вбірний. 

Рготопїогіит (мьіс)— пригірок, горб- 

ківка, підгір'я, пагірок. 

Промьівание — промивання, поло¬ 

скання, сполікування (Кур.). 

Промьівательное (сіузта) — левати- 

ва (Тим ), проливне. 

Проникание — протиснення, в’ятру- 

вання. 

Проникающий — наскрізний. 

ІІроницаемость — прониклість, про- 

пускальність. 

Проницаемьій — проникальний, про¬ 

зірний, пропускальний. 

Проносное (ригдапз) — пургатива, 

иурганець (Дуб.). 

Прописьівание—призначення, припис. 

Пропитьівание (іпНПгаїіо) — вбіран- 

ня, промочування, просякання, ін- 
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фільтрація; ч* сьіростью — буча- 
віння. 

Прополаскивание — переполоскуван- 
ня, переполікування (Гал.). 

Пропотевание (Ігап$$и<1аІіо) — про¬ 
сочення, трансудація. 

Пропотеть — пропотіти, упріти. 
Прорезиненньїй — нагумований (і/. 
Ж). 

Прорезьівание — прорізування. 
Прорезьівать — прорізувати, прорі¬ 
зати. 

Просачивание — просочування. 
Просачиваться — просочуватися, про¬ 
сисатися, просмоктуватися, цянути. 

Просверливание — просвердлівня, 
продірчавлення. 

Просвет (Іитеп) — прозір, просвіт, 
просвіток, пройстя (Крх.)\ членне 
— просвіток. 

Просвечивание — просвічування. 
Просвечиваться — просвічувати, ви¬ 

свічувати, світитися, виличати (7 рін.). 
Просеивание — просівання. 
Прославить — прочистити, пронести, 
проминути. 

Прослойка — міжшарівка, міжшар'я, 
міжплаття. 

Проснуться — прокинутись, прохо¬ 
питись (Гуц.). 

Просовидньїй (тіїіагіз) — просуватий. 
Простата — присечник, передсечник. 
Простатит — передсечниця. 

Простокваша — кисле молоко. 
Пространство — просторінь. 
Прострация — знебуття (Дуб), ох¬ 

лялість, занепад сили, прострація. 
Прострел -- охват (Грін.), прошиб 

(/'.), уломи в крижах, (пр)остуда, за¬ 
студа, перестуда (Кур.), підвій (Км). 

Простудний — застудний, перестуд- 

ннй. 

Простудиться — простудитися, захо¬ 
лодитися. 

Простьіня — простирадло. 
Противо — проти. 
Противовоспалительньїй — протиза¬ 
пальний. 

Противовьітяжение — противитягу- 
вання, противитягання. 

ПротивоглистньїйіапІіЬеІтіпаІНісиз) 
— протиглистий. 

І Противогнилостньїй (апІі$ерІіси$) — 
протигнилизний,відзаразниковий(Г.). 

Противодействие — змагання, опір, 
перешкода, перечення. 

Противодействовать — супротивля-' 
ти,-ся, протиділати (Кур.), змагатися, 
чинити опір, ч. перешкодження. 

І Противоестественньїй (ргаеіегпаїи- 
| гаїіз) — протиприродний, надпри¬ 

родний, штучний. 
| Противозавиток (апІЬеІіх) — проти- 
I закруток. 

Противолихорадочньїй (апііругеїісиз) 
— протигарячковий, протизимничий. 

Противоотверстие — протиотвір, про¬ 
тилежна діра, контрапентура. 

Противопоказанньїй — противока- 
зании (Лік. з б.). 

Противоположньїй — супротивний, 
противостайний, (су)протилежний. 

Противопохотньїй — протипожадли- 
вий. 

Противоречие — суперечність, недо¬ 
речність. 

Противосудорожньїй — протикорчо¬ 
вий. 

Протнвоядие (апіібоїит) — проти- 
вотруя, противлік ІІор.). 

Проток (сіисіиз) — провід, протока, 
! перетік; й-іі Ьіііїегі — жовчеводці; 

й. е]аси1аіогіи$ — випорсник; сі. Іас- 
гутпаїіз — сльозовід; сі-іі ІасШегі — 
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молокопроводці; (і. ІНогасісиз— па- 

сокопровід. 

Протолннуть — пропхати, пропхнути, 

проштовхати, протиснути. 

Протоплазма — первише (І, Кур), 

первосировать, первісна сировать, 

протоплязма. 
Прототип — первовзір (Куз). 

Протяжение — протяг, довжінь, про¬ 

тяжність. 
Профилактика — попередження, за- 

побіження, застереження; «т>тиче- 

сиий— запобіжний, попереджуючий. 

Профильтрофать — процідити. 
Прохладньїй — холоднуватий, прохо¬ 

лодний; «0>ном тесте в — в холодку. 

Проход (сапаїіз) — провід, див. Про¬ 

ток, Канал. 

Проходомость — прохідність, проник- 

лість. 

Проходимьій — прохідний. 

Процеженньїй — проціжений, пере¬ 

пущений. 

Процеживание — переціження. 

Процеживать — переціжувати, пере¬ 

ціджувати, переточувати, переточити. 

Процесе — перебіг, процес. 

Ргосеззиз — пагінець. 

Проявитель — виявляч. 

Проявление — виява, об'яв, прояв. 

Прояснение — виявлення, вияснення, 
прояснення. 

Ргигідо — свербець, свербіж. 

Прьіжок — перескік, скок. 

Прьіщ (ризіиіа) — прищ, прищик, бо¬ 

лячка, гноянка, пухир, жабур; 

щами покрьіться — заприщавіти, 
запршцити; «7>еватьій — прищува¬ 

тий, заприщавілий. 
Прямая кишка (гесіит) — кутня, кут- 

нянка, гузичка, задиня, заднянка; 

рагаргосШіз — при(коло)кутниця; 

регіргосіШз —окутниця; ргосШіз — 

кутниця. 

Прямо — впрост, просто. 

Прямой — простий. 

Прямокишечньїй — кутневий. 

Пряньїй — корінний, гострий. 

Рзеигіо — див. Ложньїй. 

Психический — умисловий, психічний. 
Психоз (рзусЬозіз)—божевілля, психоз. 

Психомоторньїй — психопорушний. 

Психостения (рзусЬозІЬепіа) — пси- 

хознеміг, умислознеміг. 

Псоит (рзоіііз) — крижом’язовиня. 

Рзогіазіз уцідагіз — лускатий, шпо- 

раговий лишай, з. лускатець. 

Ріегудіит — криляк, малка. 

Птиалин — слинник (Врх), птіалина 
(Кур). 

Ріозіз — повікоопад. 

Пубиотомия — лобикорозтин. 

Пузьірек (чезісиїа) — міхурець, пу¬ 

хирець, слоїк, бульбашка; V. зеті- 

паїіз — сіменник, насінник. 

Пузьірчатьій (ЬиІІозиз) — пухири¬ 

стий, міхунковий. 

Пузьірь (ЬиІІа, уезіса) — пухир, мі¬ 

хур, зм. міхурець; «т> пузьірями 
покрьіться — спузиритися. 

Пульверизатор — порскавка, при¬ 

скавка, пульверизатор. 

Пульпа — мезга, м'язь (Лік. збза¬ 

в'язок (Врх)\ риіріііз -- мезгівниия. 

Пульс (риїзиз) — живчик, биття (Коб.), 

живець (Коб); р. аедиаііз — п. рів¬ 

номірний; р. агНуіНтісиз — п. не¬ 

доладний. 

Пульсаторньїй — живчиковий. 

Пульсация - побій (Коб), биття (Коб), 

пульсування, токотіння (І'рін.). 

Пульсировать — пульсувати. 

Пульсируюший — пульсуючий. 

РипсПіз — протиковий. 
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Лупковидньїй — пупчастий. 
Пуповина (Їипіси1и5 итЬіІісаііз) — 

пуповиння (С. Жел.), пупник (Лік. 

з б.'; отрЬаїШв — пуповинниця. 

Пупок (итЬІІісиз) — пуп, пупець, пу- 

повниче (Км.),(итЬо) — пнптнк,сочка. 

Пупочний (итЬіІісаІіз) — пупцьовий. 

Пурпура — багрець (Коб.). 

Пустота (уасиит) — порожнеча, по¬ 

рожнява. 

Пустула — гноючка. 
Путь — шлях, (іанат.) — провід. 

Пухнуть — пухнути, розпухати, напу¬ 

хати, розпухнути, напухнути. 

Пучеглааьій (ехорНІЬаІти$) — вирло¬ 

окий, банькатий, окань, вирлач (Грін.). 

Пучение (теїеогузтиз) — дмучка. 

Пучок (іазсісиїиз) — пасмо, пагінець, 

СТЯГИ. 

Пушок (Іапидо) — мохначка (Врх:.). 

Пьіль — пил, порох; ч?> древесная — 

порохня, трухлява; чт> коинатная — 
кіптяга (Грін.); ч» мучная — обме- 

тиця (Ум.). 

Пьільннк — порохнець, пильнець, пи- 
лочня. 

Питлнвий — допитливий (Т.). 

ІІьяница (роїаіог) — п'яниця, піяк(а), 
перепієць. 

Пьянство — піяцтво, п'яничення: ч» 
запойное — налогове піяцтво. 

Пясть (теїасагриз)—- п'ясно, п'ясток, 
середручча (Т.)\ 08 Іипаіит — мі¬ 
сячно; 08 ігідиаїгит — трикутник; 
оз рівКоппе — горошко; об Ьаша- 
ішп — гачок; 08 саріїаішп — го- 
ловчак; озза шеіасагріа — п'ястки; 
08 шиїїапдиіиш — многокутець. 

Пятка (саїх) —п'ятка, ступак, ступ. 

Пятннстий (тасиїаіиз) — плями¬ 

стий, плямовий, цяткований. 

ІІЯТНО (тасиїа) — пляма, цята, цят¬ 
ка, (в оці) — косиці, зм. плямка, 

плямочка; ч»а посмертние (ііуогєз 
тогііз) — муравиця, синява (Грін.); 

<о>нами покрится — заплямщнся; 
ч»нах в — плямований. 

або чий — робітник, ро¬ 

бітничий. 

Равно — рівно; ч»бед- 

ренннй — рівносте- 

генний, рівностегно- 

вий; ч»действующнй 
— рівнодійний, рівновартний; ч?» 

мерность — рівномірність, однако¬ 

вість; ч»плечий — рівнораменний. 

Равновесие — рівновага; чт» неустой 
чивое — р. хитка, нестала; ч» , 

устойчивое — р. стала, устояна. 

Равнодушне — байдужість, безуваж- 

ність; чанній — байдужий, без- 

уважний. 

Радиоактивний — радіочиняий. 

Радужная оболонка (ігі$) — веселка, 
дугівкя, веселкова оболонка, рай- 

дужка; іг№$ — райдужниця, лугів- 

ниця; ргоіарвиз Шів — веселкови- 

пад; ігМесіотіа — веселковитин, 

дугівковитин. 

Разбавлять — розводити, розпу¬ 

скати. 
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Разбаливаться, разболеться за¬ 

недужувати, занедужати, розхворі- ] 

тися, розхоруватися. 
Разбередить, бередить — ятритй, 

роз’ятрувати, вражати, розвереджу¬ 

вати, розворушити, розразити, роз- 

ранити. 

Разборной — складальний, розбі- 

ральний. 
Разбросанньїй — розкиданий. 
Разбрьізгивать,-гать — розпорску- 

вати,-кати, розприскувати. 

Разбухание — набрякання, бучавіння, 

бубнявіння. 

Разбухльїй — набряклий, бучавий, 

набубнявілий. 

Разбухнуть — набубнявіти, набуча- 

віти. 
Разбухший — набряклий, набубня¬ 

вілий. 

Разведение (сіііиііо) — розпущення, 

розводнення; ввести — розпустити, 

розводнити; «^енньїй — розрідже¬ 

ний, розпущений. 

Разведьівание — перепитки (Ум.)\ 

вать — перепитувати (Ум.). 

Развес — зважування, розважування, 

важення, виваження. 

Развесить, развешивать — зважити, 

розважити. 

Разветвление — розгалуження, врос¬ 

тання. 
Развилистьій — розлогий, розложи¬ 

стий, розсошистий, розлогуватий, 
розхилистий. 

Развитие — розвій, розвиток. 

Разводить — розплоджувати. 

Разводка (сиііига) — розплодження, 

розвід. 

Разволноваться — зворушитись, роз¬ 

хвилюватись, схвилюватися, збури¬ 

тися. 
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Разворотить,-рачивать — розверну¬ 

ти, розворотити. 

Развороченньїй — розвернутий, роз- 

стрепіханий. 

Развратньїй — розпустний. 

Развязьівание — розв’язування, роз- 

в’яз. 

Разгар — розпал. 

Разгибание (ехіепзіо) — розгинання, 

розгин. 

Разгибатель (ехіепзог) — розгинач. 

Разглаживать — розрівнювати, ви¬ 

рівнювати, випрасовувати. 

Разгорячение — розпалення. 

Разграничение (сіетагсаііо) — роз¬ 

межування. 

Раздавить — розчавити. 

Раздавленньїй — розчавлений. 

Раздавливание — розчавлення. 

Раздваивать — роздвоювати,-їти, под¬ 

воювати,-їти. 

Раздвижной — розсувний. 

Раздвоение (сііЬоІотіа, Ьіїигсаііо) — 

роздвій, роздвоєння, розвильчування, 
розвильчання, розвилювання. 

Раздвоенньїй (ЬіПсіиз) — роздвічений, 
подвоєний. 

Разделение — розділ, поділ. 

Разделять — поділяти, поділити. 

Раздирать, разодрать — роздирати,- 

дерти. 

Раздражать — дратувати, подразню¬ 

вати, вражати, роз’ятрити, роздраж¬ 

нювати (Луц. н.). 

Раздражаюший (іггіїапз) — роз’ят- 

руючий, дратуючий. 

Раздражение — ятрення, роз'ятрення, 

роздратування, дратування. 

РаздражиМость — уразливість, драз- 

ненність. 
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Раздражитель — дратівник, побуд¬ 

ник. 

Раздражитвльность — уразливість, 

дражливість, гнівливість (І’рін.). 

Раздражительньїй (іггіІаЬіііз) — ураз¬ 

ливий, дражливий, гнівливий, оприск- 

ливий. 

Раздробление — розтрощення, кри- | 

шення. 

Раздутость — одутлість, одутлина. 

Раз’едание — роз’їдь. 

Раз’едающий — роз’їдливий, жеркий, | 

жручий. 

Раз’единение — роз’єднання, роз- 

брання, розтіч, розріжнення. 

Разжижать — розводити, розпускати, 
розрідити; даться — (по)рідішати, | 

рідчати. 

Разжижение — розріднення, розрі- і 
дження, розпливання (Лік. зб.), по- 

рідшання (Луц.). 

Разжимать — розтуляти. 

Разлагать — розкладати; «*ся — роз¬ 

падатися. 

Разламьівание — розломлювання, шма- ! 

‘тування. 

Разлитив — розлив, розливання. 
Разлитой (<1іКи$и$) — розілляний, роз- 

пливний. 

Различие — ріж(з)ниця. 
Разложение — розпад, розклад (Кур.), 

гниття; (^лагающийся — розпадо- 

вий (Кур). \ 

Размагничивание — відмагнесовання. 

Размачивание — розмочування. 

Размельчать — кришити, дробити. 

Размер — розмір, вимір, міра. 

Разминать,-віять — розминати, розім- і 
няти, [при масажі) — розмістушити. і 

Размножение — розплід (Лік. зб), | 

розплодження, розрід (Кур). 

Размозженив — розчавлення, (кісток) 

— розтрощення; «7»зжить — розчави¬ 

ти, розтрощити. 

Размьішление — міркування, розду¬ 

мування (Ум); <о>лять — міркувати. 
Размягчение—(по)м'якша(е)ння(./уц.), 

розм'якання, розм'якшення, розм’як¬ 

шування; (0>чаТЬ - м’якшити,розм’як¬ 

шити; вчаться - розм'якати, м’як¬ 

шати; (^чонньїй — розм’якшений. 

Разновес — тягарок (Ад. н), важка. 

Разновидность - ріж(з)ностать (Тим), 

одміна 
Разновидньїй — розманітний, ріжно- 

стайний (Тим). 
Разнообразньїй ріжночинний.ріжно- 

манітний. 

Разнопольїй — ріжнопоголовий. 

Разнородньїй — ріжнорідний, ріжно- 

родий. 

Разноцветньїй — ріжнобарвний, ріжно- 

кольоровий. 

Разобшение (ізоіаііо) — роз'єднання, 

відокремлення, відлучення. 
Разобщитель — відлучник, відосібник, 

ізолятор. 
Разорванньїй (Іасегаїиз) — розідра¬ 

ний; «?> на куски — пошматований. 

Разрастание, разращение (ргоііїега- 

Ііо) — вибуялість, вибуяння, розро¬ 

щення, розріст, (по)множення. 

Разрастающийся — розрістний, буя¬ 

ючий (Коб), вибуйний. 

Разрежение — рідшаннй, порідшання, 
розрідження; «ленньїй-розріднений, 

порідшений. 

Разрез (іпсізіо) — поріз, розріз, роз¬ 

різка. 
Разрезание (Іотіа) — розтин, розріз, 
краяння, батування, платання. 

Разрезанньїй — розрізаний, розкра¬ 

яний. 
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Разрезать,-ьівать — розрізати, роз¬ 

тяти, батувати, платати, карбувати, 

краяти, шматувати. 

Разрешение (от бремени) — злоги, 

пологи, порід; виться (от бремени)— 

розродитися, обродитися. 

Разрушать,-ить — (з)руйнувати. 

Разрушение — (з)руйновання. 

Разрьів (ги ріига)— порух, розірвання, 

порвання, розривання. 

Разрьівной — вибуховий, розривчий, 

розкидний. 

Разрьіхление — пушення; <4»енньій — 

розпушений. 

Рак (сагсіпота) — пістряк. 

Раковидньїй — пістряковатий. 

Раковина (сопсНа) — скойка, чашин- 

ка, черепашка; <о> ушная — (в)ушня. 

Ракообразньїй — рачастий; живот- 

ное — скаралупник. 

Рана (уиіпиз) — рана, (од обрізу) — 

обріз, (одукушення) — ґедзло, (од 
порубу) — поруб. 

Раневой — ранний. 

Ранение — (п)оранення. 

Раненьїй — ранений, поранений. 

Ранимость — ранність. 

Ранить — (по)ранити. 

Напиіа — під’язичниця (Грін.). 

Раскисление — відкваснення, відкис 

лення. 

Раскрьівать — (очі) — розплющити, 

(рота) — роззявити, (долоню, кула¬ 

ка)— розтулити, (двері) — відчинити. 

Раскрьітьій — від(роз)чинений, від¬ 

критий. 

Распад (сіеігіїиз) — розпад (Лік. зб.). 

Распанвать — відлютовувати. 

Распаторий — відшкребач. 

Распил — розпил, розпилення; ч» 

ивать — розпилювати. 

Распиливание — розпилювання. 

Расплавление — розтоплення, топлен¬ 

ня; являть — розтоплювати. 

Распльївчивость — розпливність, плин¬ 

ність, розплива. 

Распльївшийся — розпливний. 

Распознавание (сііадпозіз) — роз¬ 

пізнання, розізнання, розгад(ув)ання. 

Распознавать — розпізнавати, уга¬ 

дувати. 

Расползаться — розлазитись, розпов¬ 

затися. 
Расположение — розполог, розпоря¬ 

док. уклад, нахил. 

Расправление — випростування. 

Распределение — розклад, (роз)поділ, 

розполог, розпровод (Врх.). 

Распостранение — розповсюджуван¬ 

ня, (по)ширення, розпросторення. 

Распространитель — розповсюдник, 

поширник. 

Распухание — пухнення. 

Распухать — набрякати, пухти, напу¬ 

хати, зду(ва)тися, розбучавлювати. 

Распьіление — розпилення, розпоро¬ 

шення. 

Распьілять — розпорошувати, бриз¬ 

кати, порскати. 

Рассасьівание — розсмоктування. 

Рассасьіваться — розсмоктуватися, 

розходитися. 

Рассасьівающий — розсмоктуючий. 

Рассеивание — див. Диссеминация. 

Рассекающий (сііззесапз) — розти- 

новий, розсічний. 

Рассечение (зесііо) — розтин, розчин, 

розітнення, розтинання. 

Рассеянность — розкиданість, поро- 

шенність, розбіжність. 

Рассеянньїй — розкидливий, розкида¬ 

ний, розпорошений. 

Расслабление (аіопіа) — ослаба, (До¬ 

пуск, слутання (Луб.). 
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Расслабнуть — ослабти, підупасти на 

силах. 

Рассматривание — розгляд, розгля¬ 

дини. 

Рассол — ропа, росіл. 
Рассортировать — пересортувати 

(Ум.). 
Расспрос (апатпезіз) — розпит, до¬ 

пит. перепит. 

Расстояние — протяг, віддаль, від¬ 

стань, віддалення. 

Расстройство — розлад, нелад, зне- 

ладдя, забурення (Бур). 
Рассудок — розум, тяма, глузд; чл 
дка лишиться — з глузду зсуну-' 

тись, розум загубити; ч»ке здравом 
в — при добрім змислі (Тим.). 

Раствор (зоїиііо) - розчин (/Ід. «.), 

розпуск (Лд. н.); члритель — роз¬ 

чинник; ч»рить,-ся — розпускати¬ 

ся. розропити; ч?>римьій — розчин¬ 

ний; ч»римость — розчинність. 

Растворение (діїиііо) — розчинення, 

(у воді) — розводнення; чт>енньій — 

розчинений. 

Растение — рослина, ростина, (трав'я- 

не) — билина,-ка; ч» лекарственное 
— зілля, зіллячко; чт> огородное — 

городина; <о> садовое — садовина; 

ч* ЯДОВИТОЄ — труйзілля; и» С ШИ¬ 

РОКИМ листом — р. лапата, лопухата. 

Растерянность — розгубленість. 

Расти — рости, зростати, підростати, 

виростати, більшати. 

Растирание — розтирання, розтирка 
(Лд. н.), містушення (1 ал.)\ чт>те- 

реть — розтерти, розм'яскати (Врх.). 

Растительньїй — рослинний, ростин- 

ний. 

Растление (деїіогаїіо) — обезвінчен- 

ня, справичення, позбавлення ді¬ 
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воцтва, п. вінця. 

Растравить,-вливать — роз’ятрити, 

розразити, розвередити. 

Растравление — роз'ятрення, заят- 

рення, розвередження, розверед. 

Растяжение — розтягнення, розтяж, 

розтяглість; сустава — див. 

Дисторзия. 

Растяжимость — розтяжність, роз¬ 

тягай вість. 

Растяжимьій — розтяжний, розтяг- 

ливий. 

Растянутьій — розтягнений, розпру- 

жений, розпростаний. 

Расходящийся («іїуегдепз) — роз¬ 

біжний, розхідний, розхильчастий. 

Равчесьі — роздряпи, розчухи. 

Расчленение— розєднання; ч»нить— 

роз’єднати. 

Расширение (бііаіаііо) — (по)ширен- 

ня, поширочення (Коб.), розшир, 

ширшання (Луц.)\ ч»ять — (розши¬ 

рити; чаяться — (по)ширшати. 

Расширитель — (по)розширник. 

Расширяемость — поширність, роз- 

пружність, розпряжність. 

Расширяемьій -— поширний, розпруж- 

ний, розтягливий. 

Расщелина (Пззига) — розколина, 

щілина. 

Расщепление — розіцеп. 
Рафия — зшивання, сточення, напр.: 

регіпеогарЬіа — межникозшивання. 

Рахит (гЬасЬіІіз) — кривуха, одлина, 

рахит. 

Рвать — рвати, дерти; чь зуб — зу¬ 

ба брати. 

Рвать (уотіїаге) — блювати, воніту- 

вати, вертати. 

Рвота (уотіїиз) — блювота, блюван¬ 

ня, блекота; ч» желчью — зеленя- 

ва; чт>ту возбуждает — на блю¬ 

вання надає, напірає. 
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Рвотньій (етеїісиз) — блювотний, 

блювний. 

Рвотние насси — виміти, блюво¬ 

тина. 

Реагировать — реагувати. 

Реактив — чинник; «?>ний — чинний, 

відпорний. 

Реакция — реакція, відділення (Гал.). 

Ребенок — дитина; «о> грудной — 

немовля,-тко, пеленчатко (//. Бер.)\ 

^ мертворожденний — гризун 
(/>/*.). 

Реберний — ребровий, поребровий. 

Ребро (созіа) —■ ребро, реберне. 

Ревакцинация — перещеплювання. 

Ревень (гЬеит) — ревінь. 
Ревматизм (гНеитаїізтиз) — ло- 

мець, ревматизм, камчук; ми- 

шечний — м'язовидимєін». 

Ревматический — ломцевий, ревма¬ 
тичний. 

Регенерация — відродження, регене¬ 

рація. 
Регистрация —■ рсгистрування. 

Регресе — занепад, заинк; дивний — 

завиковий. 

Регулирование — регулювання, улад- 

нення. 

Регулировать — регулювати (Кур.). 

Регули — див. Месячньїе. 

Регулятор — керманич (Лік. зб.), ре¬ 

гулятор. 

Редкий — рідкий, рідинний. 

Небгеззешепі — випростовання. 

Резаний — (по)різаний; ч»ать — рі¬ 

зати. 
Резекция (гезесііо) — витин, вилучка. 

Резец,-зци (беп$ іпсізіуиз) — різак, 
сікач, січний зуб, сміюнці; б—іез 
і-VI шаіогез — сікачі лопатні. 

Резервуар — збіральник, вмістннк, 
резервуар, (води) — водозбір, во¬ 

дойма. 

Резина (дишті еіазіісит) — гума, 

гумипяс. 

Резнстенция — спротив, опір, резі- 

стенція. 

Резний — різкий, гострий. 

Резонанс — відгук, відголос, відлясок. 

Резонатор — відголосня(и)к, резона¬ 

тор. 

Резорпция — див. Поглощение. 
Результат — наслідок, здобуток, ви- 

слід (Лік. зб.). 

Реконвалесценція — видуж(ув)ання; 
«7>ЦЄНТ — видужуючій, уздоро- 
влений. 

Ректовагннальний — кутнєпіхвовий. 

Ректоскопия — кутнєогляд. 

Рельєфний — опуклий. 
Ремесло — рукомесло, ремество. 

Рентгенизация — рентгену ванн я. 
Рентгеноснопия — рентгеногляд. 

Репа (Ьгаззіса гара) — ріпа, гризач- 

ка (І'рін.). 

Репознция — направ, уставлеиня. 

Ресннца,-и (сіїіит)—вія, ряси, війни- 

ці; иу»ми длинними с — довговій. 

Ресннчка (їітЬгіа) — випустка (бакт.), 

війка; <о> мерцательная — мигучка, 
мигтюче волоссячко. 

Ресничний (сіїіагіз) — війовий, рясий. 

НезШиІіо аб Іпіедпіт — привернення, 

поновлення (Лоб.) до первісного 
стану. 

Ретинит — сітчаниця. 
Нєігоуєгзіо иіегі — позадній уразо- 

залом, з. залом уразу позад. 

Кеігоііехіо иіегі — позадній уразо- 

вагин. 

Ретробульбарний — позабаньковий. 

Рефлекс — відрух. 

Рефлекторний — відруховий, поне- 

вільний. 

з 
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Рефлектор — відбивач, рефлектор. 

Рефракция — див. Преломление. 

Рецепт — припис, рецепт. 

Рецидив — зворот, наворот (Оз). 
Речь — мова, річ, вимова. 

Решетчатьій (сгіЬгозиз, сгіЬгіїогтіз, 

еіЬтоігіаІіз)—ситчастий, гратчастий. 

Ригидность — зтужавленість (Коб.), 

закляклість (Коб.). 

Ригидньїй — зтужавілий (Коб.), за¬ 

кляклий (Коб.). 

Рис (огуха) — риж. 

Рисовьій — рижовий. 

Ритм — розмір, лад, ритм; «г»ический 
— розмірний. 

Рог — ріг. 

Роговица — прозорка (Лік. зб.). 

Род — рід, порода, походження. 

Родильница — породілля, породільни- 

ця, породниця (Лік. зб.), поліжниця, 

порожениця (П. Бер.). 

Родильний (риегрегаїіз)— пологовий, 

поліжничий; с4т» дом—поліжничий за¬ 

клад. 

Родимчик (есіатрзіа риегіїіз) — ди¬ 

тинець. 

Родить — родити, народити, породити, 

привести; <о> двойни—поблизничати 
(Грін.). 

Родничок — тім’ятко, дихання. 

Родовой — (по)родовий; <&>ьіе боли — 

дитинський біль (Тим.); схватки— 

перейми. 

Родовспомогательньїй — ПОЛІЖНИЧИЙ, 

родільничий; *о> приют — поліжнича 
охоронна, п. притулок, п. заклад, ро- 

дильня. 

Родство — споріднення, родинність, 

спорідня, кревність. 
Родьі (раг1и5) — пологи, злоги (Км., 

Хор. п.), роділя (Хор. п.), порід, ро- 

диво, понос; <^ами перед — на по- 

___Ре—Ру 

ступі; послеродовой период — 110- 

родова доба. 

Рожа (егузіреіаз) — бешиха; 

жистий — бешиховий. 

Рожать — бути у полозі (Коб.), бути 
у злогах (Коб.)\ <о>жающая — у 

і злогах (Коб.), поліжниия (Коб.), у 
полозі (Коб.у, <4>ждаемость — на- 

родимість; «ьждение — народжен¬ 

ня. уродини, родження, повитня, 

настання; <о>женнца — роділля 
(Грін., Хор. п.). 

Розеола — червоні плямка, розеола. 
Ромбовидний ромбоватий. 

Рост — зріст. 

Росток — пагін, пагінець, колець, кі¬ 

лець; <о>тки Пускать — кільчитись. 

Рот — ріт, рот, уста, роток, писок. 

Ротовая п6лость(сауит огіз)—паша. 

Роторасширитель — роззявляч (Лд.). 

Ртутний — живосріблий, політанний. 
Ртуть (Ьусігагдугит) — живе срібло, 

політанія, ртуть. 
Рубец (сісаігіх) — шрам, карб, пруг, 

близна, (на дереві) зарість; чт> 

бцами покритий — близнуватий; 

со>бцьі после оспьі — ряботіння; ч» 

бцеватий — шрамуватий, дзюбатий; 

(0>бцеванне — заблизнення, ушра- 

мовання; ч»6цовьій — шрамовий, 
близнавий. 

Рублений — (по)рубаний. 

Рудиментарний — недорозвинений, 

взародковий. 

Рука (тапиз) — рука, зм. ручень¬ 

ка, кінчина (Гал.) горішня; ч» левая 
—лівиця; <&> недоразвитая — кикіть 
(Грін); <о>ми обоими — обіруч; 

под рукою — на похваті; под 
руку — під плече; кп правая — 

правиця, правша; на окорую ру¬ 
ну — на швидку руку, похапцем; 
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с4»ми — ручно, рукошма, руко¬ 

паш. 

Руноятка (тапиЬгіит) — держак, 

держало, руківця. 

Виріига соІІІ иіегі — порух уразної 
ШИЙКИ. 

Ниріига иіегі — порух (Ум.), уверед 
уразу. 
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Рьібнй — риб’ячий. 

Рьільце (огіПсіит) — писок, вістя. 
Рьіхлость— пухкість, крихкість, м'ях- 

кість. 

Рьічаг — підойма (Грін.), вирло, во¬ 

рушило, натягач (Ум.). 

Рябить — мружити (Ум.). 

Рядом — побіч, поузбіч (Ум.). 

абельн 1 — шабельний, 

шаблевий. 

Сабур (аІоЄ) — алой, сам- 

бурик. 

Саднить — щеміти, сад¬ 

нити. 

Салааии — вилиці, саночки. 

Салат (Іасіиса заііуа) — салата. 
Сало (ахипдіа, а<1ер$)—сало; «я» вну- 

треннее — здір; баранье — лій; 
«о> топленое — смалець. 

Салфетна — серветка. 

Сальнин (отепіит, еріріооп) — че¬ 

пець, отоки (Врх.), очіпок, сітка 

утробна (77. Бер.)) чепок (Лік. зб); 

ерІрІоШз — чепиевиця, запал 

чепця. 

Сальнииовьій — чепцьовий, очіпко- 

ВИЙ. 

СальньїЙ (зеЬасеиз) — лойовий. 

Сальпингзктомия (заіріпдесіогліа) — 

рурковитнн, витин, вилучка рури. 

Самец — самець, самчик, стадник; 

«7>мка — самиця. 

Самовнушение — самовсилення, са- 

монамовлення (Луц.), самовмовлен- 

ня; «о>двигающийся — саморуш¬ 

ний; «^действующий — самодію- 

чий, самодійннй, самодіюший (Луц.)\ 

влюбив — самолюбство; «т>поеда- 

ние — самоїдство (Луц.), самоїжа; 

ч»произвольньій ($ропіапеи$) — 

самовільний; «тфазложенне — са¬ 

морозклад; ч7>сохранение — само-; 

збережність (Км.), самозаховання, 
ч7>убийство — самогубство, само¬ 

вбивство; «^убийца — самогубець, 

самоубійник; <*>уцичтоженне — са- 

мознівечення, самонищення; <о>чув- 

ствие — самочуття, самопочуття 
самочутення (Луц.). 

Санатория — уздоровниця, санаторій. 
Сангвиничесний — сангвіничний. 
Сап (таїїеиз) — носатизна, сап. 

Сардоничесний — сардоничний. 

Саркома — мнясак, саркома; шухо- 

загсота — мнясослюзняк. 

Сахар (зассНагит) — цукор, цукср; 

виноградньїй — ц. гроновий (Т.); 

тростниновьій — ц. тростино¬ 

вий (Г.). 

Сахарин (зассЬагіпит) — цукрівеиь, 

сахарина. 

Сахаристьій — цукрівний. 

Сахарньїй — цукровий; «7>ое моче- 

изнурение — див. Диабет. 

Сберегать — ощаджувати, зберегати; 

здоровье — шанувати здоровля. 
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Сбивчивость — безладдя, нелад, плу¬ 

тання. 
Сближение — стулення, наближення, 

зближення; <0>жать — стулювати. 

Обривать, сбрить — позголювати, по¬ 

голити, зголювати, зголити. 

Свалочное место — смітник. 
Сварливий — чваруватий (Грія.). 
Сввдеиие — див. Контрактура. 

Сведущие люди — знавці. 
Сверление — свердлення, просверд¬ 

лювання. , 

Сверлить — свердлити. 

Свернувшнйся — ЗСІЛИЙ, (про моло¬ 

ко) — стятий, (про кров) — ски¬ 

пілий. 
Сверток — зціп, (с)крутень, загусток,' 

(крови) — плитка (Грін.). 

Свертивание (соадиіаііо) — зціпнен- 

ня (7'.), зсілення, зсідання, стинання 
(Врх.). 

Свертьіваться — зсідатись (про мо¬ 

локо), скипати, стинатися, тужавіти 
(про кров). 

Сверхестественньїй — надзвичайний, 

надприродний. 

Свет — світло, світ. 

Светильньїй — світляний. 

Светлокоричневьій — яснорудий, ру- 

доватий, ясноцинамоновий. 

Светляк — блищак. 

Светобоязнь — світложах. 

Светолечение — світлолікування. 

Светоощущение — світочуття. 
Светящийся — блискучий, сяйний, 

світючий (Луц., Хор. п). 

Свечение — свічення. 
Овечка — свічка. 
Овивание — сповивання; зваться 

— клубетувати (Грін.). 
Свидетель — свідок, свідчик, свідчий; 

ница — свідчиця. 

Свидетельство — свідоцтво, посвід¬ 

чення. 

Свинец (рІитЬит) — оливо. 

Свинка (рагоііііз ерігіетіса) — при- 

ушниця; регірагоііііз — опри- 

ушниця; мореная — морщак 
(Лік. зб.). 

Свинцовий — олив'яний. 

Свирепствовать — лютувати (Луц. н.), 

лютитися (Оз.). 

Свистящий (зіЬіІапз) — свистючий. 

Свищ (Язіиіа) — нориця, вовчок, фі¬ 

стула. 

Свищевой — норицевий. 

Свобода — вільність, воля, свобода. 

Свод (агсиз, (огпіх) — лук (Коб.), 

дуга, склеп (Коб.), склепіння, скле- 

плення, перекіт, вібло (Км.). 

Сводить — зводити, судомити (Грін.), 

корчити, змикати. 

Сводообразний -- склепистий. 

Сводчатий — лужний, вібловий. 

Своеобразньїй — саморідний, своє¬ 

рідний, особливий. 

Свойственньїй — властивий, питомий, 
природжений. 

Свойство — властивість. 

Связка (Іідатепіит) — злучка, з’я- 

зок, зв'язка, в’яз(и)ло, в’яззя, жмут, 

в'язіль, з’язень; «ли голосовме — 

в'яззя голосове, голосники; <о>и 
ложнме голосовьіе — суголосники; 

Пупарта — жмут Пупартів. 

Связочний — в'язковий, в’язільний, 
з’язковий. 

Связьівание — зв’язування, в’язання. 

Сгарание — горіння, палення (Кур.)\ 

«*рать — горіти. 

Сгиб (Пехига)—залом, (рііса) — загин- 

ка, закрут. 

Сгибанне — згинання, стулення. 

Сгибатель (Пехог) — згинач. 
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Сглазить — з'урочити, уректи. 

Сгустон — див. Сверток. 

Сгущаемость — згустність, згусклість. 

Сгушать,-стить — згущати,-стити; 

**ся — гус(к)нути, згус(к)нути, 

загус(к)нути; котиться слегна — 

пригустішати. 

Сгущение — згущення, з(а)гусклення, 

згуст, згущавіння. 

Сгущенньїй (сопсіепзаіиз) — загус(к)- 
лий, згусклий. 

Сгущенность — загус(к)лість. 

Сдавить — стиснути, здушити. 

Сдавление (сотргеззіо) — стис, сти¬ 

ски, стискання, зчавлення. 

Сдавливание — здавлювання, стиску¬ 

вання, зчавлення. 

Сдвигание — зсування, згущення, по¬ 

рушення. 

Сдвижной — зсувний. 
Себоррея (зеЬоггНоеа) — лоєтеча. 

Себорройньїй — лоєтечний. 

Сегмент — скиба, скравок (Оз.). 

Седалищньїй (ізсЬіасіісиз) — сідаль- 

ний, кульшевий, сідничий. 
Седло (зеїіа) — сідло; з. Іигііса — 

арчмк. 

Седлообразньїй — сідластий (Грін). 

С'едобньїй — їстівний. 
С’еживание — звивання, скорчення, 

зібгання. 
Сенвестр (зеяиезігиз) — спорохняк, 

секвестр, мертва кістка; <0>ацня 
(зеяиезігаїіо) — спорохнявіння, ду- 

плавіння. 
Секвестральньїй — дуплинний, ду- 

плавинний. 

Секреция — виділення; секрет — 

виділь (Ирх.)\ «шторний — виділь¬ 

ний. 

Селезенка (Ііеп, зріеп) — сележінь, 
селедянка (Овр. п.), сележня; 

капсула — капшук сележні, з. осе- 

лежжа; зріепіііз — селедянниця, 

сележінниця, з. запал сележні; 

регізріепіііз — осележниця. 
Селезеночньїй — селедяний, сележне- 

вий, селедянковий. 

Селитра (каїіит піігісит) — салі- 

тра. 
Семенной (зетіпаїіз) — насінний, на- 

сінняний, ріженний; іипіса уеді- 
паїіз сотшипіз — омутуззя спільне. 

Семя (зетеп) — сім'я, насіння. 
Семя (зрегта) — ріження (Грін.), на¬ 

сіння чоловіче. 
Семяистеченне — винасінення, виплив 

насіння. 

Семяносньїй — насінястий. 
Семяпровод (уаз сіеїегепз) — насін¬ 

ний відводник. 

Сенная лихорадка — сінниця («.). 
Сера (зиїїиг) — сірка; ушная (се- 

гитеп) — сірчак. 
Сердечний (сагсіісиз) — серцевий, 
насердний. 

Сердце (сог) — серце. 

Сердцебиение (раїріїаііо согсііз) — 
заколот, токіт серця. 

Сердцевидньїй — серцеватий. 

Серебро (агдепіит) — срібло. 
Серньїй (зиііигісиз) — сірчаний; «^ни- 

стьій — сірчастий. 

Сероводород — сірководень, сірчак 
двоводня іВрх.)\ <о>углерод — 

сірковуглець. 

Серозньїй (зегозиз) — сироватний, 

сировчаний, суроватий. 

Серповидний (їаісіїогтіз) — серпу- 

ватий, серповиднй. 

Сесамовидньїй (зезатоісіеиз)—сачєв- 

куватий, сачевичастий. 

Сетчатка (геїіпа) — сітчанка (£>/?л\), 

сітничка, нервівка (Лік зб). 
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Сетчатьій (геїісиїагіз) — сітчаний, 
сітничний; ^>кообразньш (геїіїог- 

тіз) — сітковатий, сітничковатий. 

Сеть (геїе, геїісиїит) — сітка, сіть, 

сіло (Коб.), нерет (Коб.). 

Сечение (зесііо) — розтин, розчин, 

розтинання. 

Сжатие — стисок, стулення, стиск; 

«*ть ладонь — стулити долоню. 

Сжатость — стислість (/>/«.). 

Сжигание — спалювання. 

Сжимание — стиснення, стискання; 

«яемость — стисливість, стискаль¬ 

ність; <4>емьій — стискальний; <о> 

тель — стискач; <*»ться — стулятися, 

стискатися. 

Сибирская язва (ризПіІа таїідпа) — 

гербарець, телій. 

Сигнатура — означення, сигнатура. 

Сиделка — доглядачка, сидільниця, 

плекальниця. 

Сидение (место) — сидня; (дей- 

ствие) — сідення, сидження (Кур.)\ 

«»дячем положений в—навсидячки, 

навсідки, усидячку. 

Сила (уіз) — сила, змога, міч, снага, 
кріпота, мога. 

Симбиоз (зутЬіозіз) — співжиття, 

симбіоза. 

Симметричньїй — симетричний. 

Симпатический (зутраІЬісиз) — спо¬ 

чутливий, співчульний, спочуйний. 

Симптом—ознака, провістень (Гал.). 

Симулянт — переймач, удаванець, 

прикидько. 

Симуляция(зітиіаііо)—прикидування, 

удавання. 

Симфизис (зутрЬузіз) — зростівка 

(Врх., Т.), счленування. 

Синартроз — (зіпагІЬгозіз, агІЬгозіз) 

— справжній суглоб. 

Синдесмоз — кісткосполучноз'єднання. 

Синеватьій — просиній. 

Синерод (суапит) — синець, ціан. 

Синехия (зупесЬіа)— зліплення, зліпи 

(Лік. зб). 

Синий (суапеиз) — синій. 
Синовня (зупоуіа) — суглобна омаста, 

мастиво, мазка, мазчанка (Врх.) 

зіпиіііз — омастниця, суглобиця 

омастна; «лвиальньїй — мастивний. 

Синус (5іпи$) — див. Пазуха; <4»озньій 
— див. Пазушньїй; «*ит — надриця. 

Синхондроз (5УПСЬ0П(ІГ05І5) — КІСТ- 

козхрящення, зхрастнення суглоба. 

Синюха (суапозіз) — синява. 

Сипльїй — хриплий, хрипливий. 

Сироп (зугориз) — соковик (Км.), 

сироп. 

Система — уклад, система. 

Системньїй — укладний. 

Систола (зузіоіа) — стяжжа, систола. 

Систолический — стяжний, систо¬ 

лічний. 

Сифилис (зурЬіІіз) — пранці, франці, 

сіфіліс. 

Скалистьій (реігозиз) — скелистий; 

<я>ая часть — частина скелиста, 

скалівка (7*.). 

Скалпель — різець, скальпель. 

Скапулярньїй — лопатний. 

Скарлатина (зсагіаііпа) — шкарляти- 

на, багровець (7’.), гариця (Врх., 

Т.). • 

Скважина — щілина, щілинка, шпара, 

шкалубина. 

Скважистость — дірк(ч)атість, дірку- 

ватість, шпаринність. 

Снважистьій — подіркуватий, (про-) 

діркуватий, дірчастий, шпаринний. 

Сквозной (репеїгапз) — (на)скрізний, 
крізний (Коб. і Дуб.). 

Сквозняк — протяг, проділ, бруя 

(Гвін.). 
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Скелет — кістяк, костяк, кістняк (С. 

Ж.), шкелет, снасть. 

Скипидар (оіеит ІегеЬіпІНіпае) — 

жигунець (Дуб.), шпигинарь, тер- 

пентина. 

Складка (рііса) — загинка (Т.), згорт¬ 

ка, збурка, брижа, зморшка, бганка. 

Складчатьій — загинчастий, згорча- 

стий, брижатий, брижуватий. 

Склеивание (аддІиІіпаНо) — зліплю¬ 

вання, зціплювання. 

Склеродермия (зсіегосіегтіа) — шкі- 

роздебелення, задебілення шкіри, 

склеродермія. 

Склероз (5сІего$і5) — увапнення, за¬ 

дебілення, здсбеління, склероз; «?> 

зироваться — вапніти. 

Склонность — нахил, схильність, по¬ 

тяг, наклін. 

Скобление — скромадження. 

Скоблить — шкробати (Врх.), скро¬ 

мадити, шкребти. 

Скованность — закутість. 

Сколекс — шишня. 

Сколиоз (зсоїіозіз) — хребникозбо- 

чення, сколіоз. 

Скользкий (ІиЬгісиз) — сковзький. 

Скопец (са$1га1и$) — валах, скіп, ва- 

лахан, викладень, шкапсць (Полт. 

п.). 
Скопия — огляд. 

Скопление — скупчення (Кур.); 
ляться — скупчиватися, еаскопичу- 

ватися (Кур.). 

Скопчество — скопецтво, скопництво. 

Скорбут (зсогЬиІиз) —■ гнилець (Км), 

шкорбут. 

Скорбутньїй — гнильцьовий. 

Скорняжньїй — кушнірський, чим- 

барський. 

Скорлупа — лушпина, лушпайка, луш¬ 

пинка. 

Скоропостижньїй — наглий, рапто¬ 

вий. 

Скоропреходяший — недовготривалий, 

хуткоминучий, скороминулий. 

Скорость (сеіегіїаз) — хуткість, швид. 

кість (Грін.), прудкість (Грін.). 

Скоротечность (Ьгеуііаз) — бистро¬ 

плинність, прудкість. 

Скоротечньїй (Иогігіиз, їидах) — 

бистроплинний, прудкий, невпинний; 

<^ая чахотка (рЬІізіз Иогісіа) — 

невпинні сухоти. 

Скот рогатьій - худоба, товар, бидло; 

а падеж — помірок, упадок на 

бидло. 

Скотома (зсоїота) — морок зору, 

сутінок зору, скотома. 

Скрежетание — скрегіт, скреготіння. 

Скреіцивание — парування. 

Скрофулез ($сгорНи1о5і$) — жовниця, 

заложиця. 

Скрученньїй —зсуканий, закручений. 

Скручивание (Іогзіо) — закручування, 

зсукування. 

Скрьітньїй (Іаіепз) — потайний, затай- 

ливий, скритний. 

Скудоумие — недоумство, недомисел. 

Скула (гудота) —скула, ярмо (Врх.); 

<*>льі вьіступающие—ягідки (Врх.), 

пащеки (Грін.). 

Скуловой (тудотаїісиз) — скуловйй. 

Скученность — скупчення, скупче¬ 

ність, скупність, глота (Дуб.),; «т>но 

— глітно (Оз.). 

Слабеть — незмагати, слабіти, слаб¬ 

шати, кволіти, марніти. 

Слабительное (ригдапз) — проносне, 

пурганець, нулбанс (Поп.). 

Слабить — проносити, розвільняти 

(шлунок). 

Слабонервньїй (пеигазІНепісиз) — 

нервознеміжений. 
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Слабосилие — кволість, знесилення, 

малосилля, недолужність. 

Слабосильний — кволий, знесилений, 

малосилий, крихкотілий. 

Слабость — слабість, млість, недуж- 

ність, млявість, недолужність, слабо- 

вінь (Грін); <&> старческая — нид 
старечий (Врх). 

Слабоумие (сіетепііа) — недоумство, 

недомисел; «т>ньій — недоум (Грін), 

недоумок (Грін.), безтямний (Коб). 
Слабьій — кволий, слабий, недужий, 

неміцний, млявий, недолужний, хиб¬ 

кий, утлий; «о»ого сложения — 

крихкотілий. 

Сладости — ласощі; ^коватьій — 

солодковий. 

Сладострастие (ІіЬісіо, 5аїугіа$і5) — 

хтивість, пожадливість, сласнота. 

Сланец — лупець; ч» слюдяной — 

лупець лищаковий. 

Сяедователь—слідчий; «4лствие—до¬ 

слід. 

Слеза (Іасгіта) — сльоза, сльозина, 

сліза. 
Слезливьій — плаксивий. 

Слезньїй (Іасгутаїіз) — сльозовий, 

слізній; І—Ііа сагипсиїа—слізні ка- 

рунки, в. смочкм сльозові; І. Іасиз 
— с. озерце; І—На рипсїа — сльо¬ 

зові крапки; 1. $асси$ — слезник 
{Врх.), слізник (Луц), с. капшук. 

Слезотечение (Іасгітаїіо) — слізотеча, 
слізотік, слсзона {Поп.). 

Слепень (ІаЬапиз Ьіуіпиз) — болок 
(/ 'рін.), сліпий овід, сліпень; оезігиз 
Ьоуіз — гедз {Грін.). 

Слепнуть — сліпнути, осліпнути. 

Слеповатьій — недобачливий, підслі¬ 

пуватий. 

Слепой — сліпий, сліпоокий, незрячий, 

невидючий, иєвидячий; канал — 

І 
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вглибний провід; «т>ое ранение — 

вглибне поранення. 

Слепота — сліпота; <о> куриная (Не- 

тегаїоріа) — луна {Грін.), с. куря¬ 

ча; <о>он курнной одержимий — 

лукавий (Грін.). 

Сливание — зливання. 
Сливающийся, сливной — спливний. 

Сливки — вершки, верхи, вершечки. 

Слизистий (тисозиз) — слизнястий, 

слюзний, слюзявий (Луц.), слизньо- 

віій, слизний; с^»ое брожение — 

слюзяве шумування; **ьіе вьіделе- 

ления женених полових органов 
— слизоти (я.); *т>ие железьі — 

слюзівки, з. слизньові залози; <4»ая 
оболочка — ослизня, ослюзень, 

ослизень. 

Слизняк(тоїіизсит) —слизяк, слизюк. 

Слизь (тисиз) — слюзь {Луц), сли¬ 

зота, склизь, слюз (Грін); члью 
покриться — ослизнути; & вьіде- 

лять — слизити (Г). 
Слипание (агіЬаезіо) — зліплення, 
злипання. 

Слипчивий (асіНаезіуиз) — зліпливий, 

злипннй. 
Слиянне — сплів, сполучення. 

Сложение (сопзіііиііо) — будова; ч» 

крепкое — б. міцна, б. кремезна; 

енний слабо — крихкотілий. 
Сложньїй (сотрозіїиз) — складний, 
завилий (Кур). 

Слоистость — лусткість, лустковість. 
Слоистьій — лустнй, лустковий, пла- 

тований, листковий. 

Слой (зігаїшп) —. шар, плат, лустка, 
верг, поклад, (у дерева)— верхняк. 

Слух (аікПІиз) — слух, слухи, чуття, 
слих; *о> повьішєнньій (а.Ьурегасизіз) 

— надчуйність; потерять — за- 

нечуяти. 
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Слуховой (асизіісиз) — слуховий; 

а я труба — слухавка, говірна 
труба (Ум.). 

Случай (сазиз) — випадок, нагода, 

пригода. 

Случка — спаровання, споловання 
(Коб.). 

Слушивание (сіезциатаїіо) — злу¬ 

щення, відлущування. 

Сльїшать — чути. 

Слюда — блисняк (Ум.), лосняк, ля¬ 

ща к. 

Слюна (заііуа)—слина, слиня; «?>нявьій 
(заііуаіиз) — слинявий, пінявий, 

слинавий; ріуаііпшп — слинник 

(Врх). 

Слюнной ($аІіуа!і$) — слинний, сли- 

нястий. 

Слюногонньїй — слиногонний. 
Слюнотеченне (заііуаііо) — слинотік, 

слинотока, слиноток (Оз.). 

Смазка — омастка, мазило, помастка 
(Ум.). 

Сиазьівание — мазання, мащення, 
шиарування. 

Сиежний — поміжний, суме(і)жний; 

•слно — сумеж, суміж. 

Сиена — зміна, заміна. 

Смертельний (Іеіаііз) — смертенний, 

смертельний; <о> исход (ехіїиз Іеіа- 

1і$) — скін, сконання. 

Смертность (тогіаіііаз) — смертель¬ 

ність (Км.), мор, помірок (Ум.). 

Смертоносний — смертодайний. 

Смертний — смертний, скональний. 

Сиертоубийство — душогубство, за- 

бійство. 

Смерть (тсуз) — смерть, умерлини; 
<&> мнимая — завмертя, с. сповидна 
(Т.). 

Смесь — мішанка (.Іуц. н.), мішанина, 
(хем.) — сумішка. 

Смех (гізиз) — сміх, посміх. 

Смешенне — змішання, мішання. 

Смещение (сіізіосаііо) — перестава, 

пересунення; <о> матки — поруха 

(Ум.) уразу. 

Смирительньїй —, гамуючий. 

Смола — живиця, смола, вар, коло¬ 

мазь. 

Сморкание — сякання. 

Сморщенньїй — морхлий, зморхлий. 

Сиорщивание — зморщування, змо- 

руження (Врх.), морхлість. 

Сморщиваться — зморщуватися, 

зморхлити, спружитися, зморхліти. 

Смрадньїй (іоеіісіиз) — сморідний, 

смородливий. 

Смисл — тяма, стямок, розуміння, 
глузд. 

Смягчаюшнй — пом'якшуючий, м'як- 

ний (Гал.). 

Сиягчение — пом'якшення. 

Снабжение — постачання. 

Снаружи —зверху, зповерху, зокола, 

знадвору. 

Снаряженне — лаштування, споря¬ 

дження; «»ать — споряжати, опоря- 

жати (гармату),лаштувати, рихтувати. 

Снизу—зі споду, з-під споду, сподом, 

від долу, знизу. 

Сновиденне — сон, сновиддя, сонні 
мари. 

Сновидяший — СНОВИДНИЙ. 

Снотворний — снодійний (Грін.), сон¬ 

ливій; «4>ьіе средства (пагсоїіса)— 

снодійні середники. 

Снутри — з середини. 

Собственньїй — власний. 

Совершенний — досконалий, довер¬ 

шений, доконаний. 

Совокупление (соііиз) — злягання, (у 

животньїх) — споловання; ЗЛЯТЬСЯ 
— злягатися. 
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Согбенньїй (гіесГіпаІиз) — похилий, 
згорблений, зігнутий, похилений. 

Согласование (соогсііпаїіо)—озгіднен- 
ня, погодження; «лать — у(о)згід- 
нити, погодити. 

Согревание (саіеїасііо) — н(з)агріван- 
ня; *о> водьі, тела, пищи — огріт- 
тя (Кур.). 

Согревающий — огрійливий; & ком¬ 

пресе — пригрівка. 
Содействие — співучасть, співуділ, 
поміч, спомога, співділання. 

Содержание (произведения) — зміст, 

<г»ИМОЄ — містиво; (химический 

препар.) — склад, (жалованье) — 

утримання. 

Содрогаться,-нуться — здригатися, 
затремтіти. 

Спединение (сотті5$ига)—з'єднання, 

сполучування, злука (7*.), сполука. 

Соединительнотканньїй (сопіипсіі- 

уи$) — злучнотканий. 
Соединительньїй — сполучний, спо¬ 

лучаючий, злучний; «ная ткань 
(Іеіа сопіипсііуа) — злучнотканина, 
злучнопоткань. 

Сожигание — паління. 
Созвучие — суголос. 

Сознание (зепБогіит) — свідомність, 
притомність, тямок; <& терять — 
чманіти, чуманіти. 

Сознательность (сопзсіепііа) — сві¬ 

домість. 

Созревание (таїигаїіо) — достигання, 
виспівання, доспівання. 

Созрелмй (таїиги$) — достиглий, по¬ 
спілий, стиглий, дійшлий; ргае- 

таіигиз — передчасно стиглий. 
Сок (зиссиз) — сік. 

Сократимость — скоротність, скоро¬ 

чу ваність; с^титель — скорочувач, ! 

скоротник; «7»тительность — ско- І 
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рочливість (Врх:.); с^тительньїй — 

скоротливий; відаться—стягувати¬ 

ся, скорочуватися; иящение (соп- 

Ігасіига^ — скорочення, стягнення. 

Солевой — сільний. 

Соление — соління. 

Солитер (Іаепіа)—ціп'як. 

Солнечньїй (зоїагіз) — сояшний, со- 

няшний; <*>ая сторона — осонь, 

осоння. 

Солонина (из баранини) — пастрама 

(Грін.). 

Соль (заі) — сіль. 

СоляноЙ — соляний, сільний; ЬуД- 

госНІогісиз — сільноквасннй. 
Соматический — тільний, соматичний. 

Сомкнуть — стулити; глаза — очі 

заплющити. 

Сомннтельнмй — непевний, сумнів¬ 

ний. 

Сон ($отпи$) — сон, спання, просон- 

ня (Коб); •&> глубочайший (сота) 

— змора; ит> летаргический — 

оспалість; «*ньій (богппоієпіііб) — 

оспалий, сплюший, сонний; гливий 

— сонливий; «т>ливость — соннота 

(Луб.), оспалість (С. 3.); зошпіиш 
— сон, снище (Коб.), марище (Коб.). 

Сонорний (бопогцб) — дзвінкий, гуч¬ 

ний (Коб.). 

Соображение — міркування, рахуба, 

розгад (Коб.), розвага (Коб.), обрада 
(Коб.); «»ать — розважати, -мірку¬ 

вати, розумувати; »о>ня без — не¬ 

розважно (Ул.). 

Сообразительность -- кметливість, 

обачність, міткість (Кур.), спритність 
(Ул.); сильний — міткий, кметливий, 

розважаючий (Коб.), обачний (Ул.), 

змислений (Ум). 

Сообщающнйся (соттипісапз) — 

сполучений, сполучний. 
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Сообщенне — злучення, сполучення 
(Ум.). 

Соотношение — взаємини, (^відно¬ 

сини. 

Сопор — змора, безтяма; ч^озньїй — 

безтямний. 

Соаоставление — рівноставлення. 
Соприкасаться — (при)торкатися, до¬ 

тикатися, стикатися. 
Соприкосновение — зіткнення (Аур.), 

стичність (Оз.). 
Сопровождающий — супровідний. 

Сопротивление — пручання, опір, 

змагання, відпорність (Кур.); 

ляться — сперечатися, змагатися, і 
суперечатися, спіратися. 

Сопутствовать — супроводити. 

Соразиеренность — помір, помір¬ 

ність. 

Соринка запороха. 

Сосальщики (Ігетаїогіез) — ссуниі. 

Сосание —• ссання, смоктання; ч^ать 
— ссати (Грін.), с(ц)моктати. 

Соседний — суміжний, сусідній. 

Соска — мізюк. 

Соскабливание—вискрібання, зішкро- 

бування. 

Соскальзьівание —сковзування, спорс- 

нення. 

Сосок (татіїїа) — смочок, сочка; (у ! 

кормяіцей) — цицька; (у коровьі) 

— дійка, пипка (У*.); <о> булавовид¬ 

ний — с. баньковастий; ч* вали- 

кообразньїй — с. валочковатий, с. ] 

облий (Врх.); яковий (татіііагіз) 
— смочковий. 

Сосочек — смочочок, пугарик; Ч7>чки 

язьїка (раріїїае ііпдиае) — пугарики 
смокові (Пік.); р. І. сігсишуаіаіае— 

п. обваловані; «?> р. І. їипдіїогшез 
— п. губчасті; очковий (раріїїагіз) 

— смочковий, пугариковий. 

Сосочковидньїй — смочкуватий. 

Сосредоточенность (сопсепігаїіо) — 

зосередження; члить — зосередити, 

згуртувати, згромадити; (увагу) — 

зосередити увагу. 

Составлять лекарство — складати 

ліки. 

Составной (сотрозіїиз) — складний, 

] складовий. 

Состояние — стан, становище. 

Сострадание — співчуття, жаль, жа¬ 

ління. 

Сосуд,-ьі (кровеноснме) (уаз, уаза)— 

жила,-и, живка (Гал.), судини 

| (Врх.): регіуазсиІШз — ожильниця; 

І уазсиїіііз — ожилля. 

Сосудистьій — жиловий; ч»ая обо- 

лочка — ожилля. 

Сосцевидний (тазіоісіеиз) — смочко- 

ватий; ргосеззиз тазіоібеиз — 

смочковатий парісток; тазіоігіШз — 

смочковиця. 

Сосчитивание — лічба; ч»ать — лі¬ 

чити, облічувати, вираховувати, по¬ 

лічити, злічити. 

Сотрясение (соттоііо) — струс, 

| оглумиїення, оголомшення.. 

Соустке — звустнення. 

Соцветие — суквіття. 

Сохранение — заховання. 

Сочетание — злукування (Дуб.), зспіл- 

кування; ванний (сотЬіпаІиз) — 

зспілкований (Дуб.). 

Сочленение (агіісиїаііо) — суглоб, 

счленовання, замок, склад, чиколонок 

(Поп.); атрЬіагІЬгозіз — суглоб 

пластчатий, спруги; суІіпбгаіНгозіз 
— с. вальцьовий; епагіНгозіз — с. 

горішчатий; діпдІІпиз—с. коліщатий; 

пеиагІНгозіз — с. новотворнив; 

рзеибагІЬгозіз — с. позірний. 
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Сочленовньїй (нім. дедііебегі) — су¬ 

глобний, членистий (Поп.), чиколод- 

ний (Дуб.). 
Сочньїй (зиссозиз) — соковитий 

(Грін.), січний (Грін.). 

Сочувственньїй (зутраіісиз) — спів- 

чулий, спочуйний. 

Сошнин (уотег) — леміш. 

Спадать, опадать — стухати, відту¬ 

хати. 
Спадение — спад, зменшення. 

Спазм — стиски, спазма, скорч; со»ьі в 
животе — завійниці (я.), сояшниці 
(я.); зразтиз їасіаііз, з. їіс соп- 

уиїзії — мишки (я.); <о> сердца — 

завина серця; <о> сосудов (апдіо- 

5ра5тиз) — жилоскорч, стиски жил. 

Спазматический (зравтаїісиз) — 
спазмовий, (с)корчовий, спазмотич- 

ний, скорчний. 

Спайна (соттіззига) — злука (Коб.), 
спаєння (Коб.), лют, злютовання; 

чт»ять — злютувати, приварити, 

склепити нютами (Грін.)', с. шадпа, 

з. согриз соїіозиш— сволок (Пік.). 
Спаржа (азрагадиз оїіс.) — шпараг; 

47» дикая — заячий холодок. 

Спариванне (соііиз) — парування 
споловання. 

Спасать — рятувати, визволяти, спа¬ 

сати, порятувати, відрятувати. 

Спастичесний — див. Судорожний. 

Сперма — див. Семя. 

Сперматозоид — заплідник, насінник, 

насінний верчик, заплінка (Врх.), 

ріженник; 4лторрея — насіннятеча, 
ріженнявитік. 

Специальньїй — фаховий, особливий, 

спеціяльний. 

Спина (богзигп) — спина, хребет. 

Спинной (зріпаїіз, сіогзаііз)—хребний, 

черенний. 

Спинномозговой — стрижовий. 

Спиральньїй — шрубуватий. 

Спирилла (зрігіїїиш) — сверличка 
(Оз., Кур.), гвинтівка,• спіріла. 

Спирохета (зрігосЬаеІа) — сверличка 
закручена (Оз., Кур.). 

Спирт (зрігіїиз) — спирт, вискок 
{Луб.). 

Спиртомер — спиртомір. 

Сплав — сплив, спад, відплив, злив 
(Оз.). 

Сплавной — спливний. 

Сплетение (ріехиз) — спліт, спле¬ 
тіння. 

Сплин — нудьга, осоруга, сплін. 

Сплющивание — сплюснення, спла 
стіння. 

Спокойньїй — тихий, супокійний. 

Спондилит ($рогкШіІі$) — хребиико- 

вець, гостець хребника. 

Спора ($рога) — зародець (Лік. зб.\ 

спора. 

Спорадический — поодинокий (Оз.), 

спорадичний. 

Спорангий — бросня. 

Спорьінья (5есаІе согпиіигп) — уразні 
ріжки, мушлик, ряснота. 

Способ (тоби$) — чин, спосіб. 
Способность — здатність, здібність, 

дотепність, снага (Врх.), хист, кебе¬ 

та, кебіть, талан. 
Спотьїкание — шпотання, спотикання; 

«даться — шпотатися (Грін.), спо¬ 

тикатися. 

Стерильность (зіегіїііаз) — відзараз- 

ність; 47>ьій (зієгіііб) — відзаразний. 
Стеркоральньїй (зіегсогаїіз) — вимі- 

товий. 

Стетоскоп — обслухова рурка, обслу- 

хівка, стетоскоп. 
Стигма — ознаки. 

Стимул ($1іти1и$) — гін, мн. гони. 
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Справна — довідка (Л/. Ш.), оправка. 

Спринцование — в(у)порскуваяия, \ 

шприцкування. 

Спрннцовка — бризкавка, прискавка. 

Спутанность — поплутавість, плута¬ 
нина. 

Спячка (ворог, сота)—сплячка, змора. 

Срамньїй (рисіепіив) — соромннвий, 

срамотний, соромнцький. 

Сращенне — зрощення, зроснення 
(Врх.), зростання. 

Сращенньїй — зрощений. 

Среда — підлога, підложжа (Кур.), 

середовище, окружина. 

Средний (тесііив) — (по)середній, се¬ 

редущий [Коб.). 

Средостение (тесігавііпіїт) — межи- 

стіння, межистіяок, міжник (Км.); 

тесііазііпіив — межистінниця. 

Средостенньїй — межистінннй. 

Средство (гетесііит) — середник; 

антисептическое (апііверіісшп) — 

відзаразник; <о> жаропоннжающее 
(апііругеїісит) — с. протигарячнмй; | 

«7» кровоостанавливаюшее (Ьае- 1 

# тозШісит) — кровог(т)амівннк: «т> ! 

купирующее (аЬогііУит)—с. урив- \ 

ний; с47> иолочногонное (деіасіедо- ; 

дит) — с. молошновидільниЙ; і 
отвлекающее (сіегіуапііит) — с. ] 

відворотний; плодогонное — с. 1 

коронний; с*> прижигаюшее (сан- | 

зіісигт — припальник; <о> разияг- 

чающее (етоііепііит? — м'якшун, | 

м'якшівник; «т» рассасьівающее — і 
с. розісмоктуючий; снотворное 
(вотпІЇегит)—с. снодійний (Грін.). | 

Срез — стинок. 

Сродство — споріднення. 

Ссадина (ехсогіаііо)—пошмора (І’рін.), 

шмуга, садно. витрут, надтертя {Оз.); ! 

сенами покриться — пошмуглятн 
[Грін.). 

Ссаднение (іпіегігідо) — пошморення. 

Стадия (зіасііит) — стан, стадія. 
Стаз (зіазіз) — застій, спин, застоїна. 
Сталь (асіев) — криця. 

Старообразний (вепііів) — остарку¬ 

ватий, пристаркуватий. 

Старость (вепесіив) — старість, ста¬ 

рощі; <о> глубокая — похилий вік; 

состаревшнйся преждевремеино— 
застареншй [Грін.). 

Старческий (вепііів) — старечий. 

Стафилококк (зІарЬуІососсиз) — гро- 

новик, грониста кулька. 

Ствол (Іпіпсив) — стебло («.), черен 
(«•), стовбур. 

Створажнваться (соадиіаге) — зсіда¬ 

тися, зсістися, зціплюватися, 

і Створка (уаіуиіа) — заставка, хли¬ 

павка. 

Створчатий — хліпкований. 

Стебель (регіипсиїив) — стебло, сте¬ 

белина, стеблиночка, [дикого расте- 

ния) — билина, [толстий и висо¬ 

кий) — стовбур, [срезанний) — 

сторчак, (сухой) — бадилля. 

Стебельчатий — стеблуватий. 

Стекло (Уіігит) — скло, зм. скелко, 

шклечко [Ад. н.)\ <&> покровяое — 

скелко накривне. 

Стекловидний (уіігеиз) — склистий, 

склеватий; «?>ое тело — призерка; 

«т»ая перепонка — скловатка. 

Стеклянка (уіігит) — шклянка, пля¬ 

шечка, банька [Ум.), слоїк. 

Стенанке — зойк, стогін. 

Стенка — стінка, стіна, мур. 

Стеноз (зіеповів) — (в)узиння. 

Стержень — стрижень. 

Стерилизацня (зіегіїізаііо) — відза- 
разнення, стерілізанія. 
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Стерильность (зіегіїііаз) — відзараз- 

ність; <4льій (зіегіїіз) — відзаразний. 

Стеркоральньїй (зіегсогаїіз) — внмі- 

товий. 

Стетоскоп — обслухова рурка, обслу- 

хівка, стетоскоп. 

Стигма — ознака. 
Стимул — гін, мн. гони. 

Зіірііса — стяжинки, стяжні серед¬ 

ники. 

Стирка — прання. 

Стойкий — тривалий. 

Сток — спад, відплив. 

Столб (соїитпа) — черен (Г.), стовп, 

стовбур (Коб); <о> с. уегІеЬгаїіз — 

черен хребовий, хребник, хребет- 

ник. 

Столбняк (Іеіапиз) — лрямець, пра¬ 

вець, остовпіння. 

Столование — харчування (М. ЛІ.). 
Стоматит—пашниця, пліснявиця, слиз- 

ниця пащі; <о> зоог — пліснявиця; 

8. і)Ісего$а —оголони (Грін.), 5. п. 
вразкова. 

Стопа (рез) — ступня, ступняк; р. 

ечиіпоуагиз — с. клишавоконяча; 

р. ецціпоз — с. коняча; р. ріа- 

пиз — с. пласта, пласконога (І)\ 

р. уагиз — с. клишава. 

Сточньїй — спадний. 

Страдание — страждання {Грін.), 

страждування (Грін), страда; «*дать 
— страждати {Грін.), мучитися, ка¬ 

ратися, страждувати (Грін.). 

Странгуляция (зігапдиіаііо) — за¬ 

шморг; «»ционньій — зашморговий 
(Коб.). 

Страсть — пожадання (7’.), жага, 

унада, хіть, наліг (Ірін). 

Страхование — убезпечення. 

Стреловидньїй (задіНаІіз; — стрілу- 

ватий, стрїльчастий. 

__Ст-Су 

Стрельньїй ЯД (сигаге) — стрільне 
трійло. 

Стремительньїй (гарісіиз) — наваль¬ 

ний. раптовий. 

Стремление — змагання (до чого); 

половое — пожадливість. 

Стремя (зіареп) — стремено, стре¬ 

менне. 

Стрептококи (зїгеріососсиз) — лан- 

июжник, ланчеиь, ланцюжкова 
кулька. 

Стригущий лишай (Негрез Іопзигапз) 

— див. Лишай. 

Структура — звузіння, звузнення. 

Стричь — стригти, обстригати. 
Строенне — будова, будівля, склад. 

Строма (зігота) — дрорізь, решту- 

вання, основа. 

Струп (сгизіа) — шкоринка, шолудь; 

<о> на голове — порплиця {Грін.); 

м»пьями покриться — заструпи- 

тися, узятися струпом; <#>пьями по¬ 

критий — шолудивий, струплявий. 

Струповндний — струповатнй. 

Стряхивать — струшувати, стріпувати 
{Етн. зб.). 

Студенистнй — драглистий, драглий 
(Луб.). 

Студень (деіаііпа)—драглій, холодець. 
Стул — стілець (Лік. зб). 
Ступка — мушир; «о> фаянсовая-ма 

кітсрка. 

Ступор — остовпіння (Коб.), осторо- 

пілість (Коб.). 

Стягиванне — стягання, затягання. 
Суб — під. 
Суб’єктивний — суб’єктивний, під¬ 

метовий (Врл:.). 

Субстрат (зиЬзІга(ит) — тло. 

Судебннй — судовий. 

Судорога — судома (Грін), перелоги, 

скорч, корча, судорга; <о>ою сво- 
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дить — судомити. 

Судорожний (зразглаїісиз) — (с)кор- 

човий, стисний (Дуб.). 

Сужение (зіепозіз, зігісіига) — (ве¬ 

зіння, вужчання (Дуц), повужчання, 

звуження (Дуц.), стягнення (Лоб.); 

кивать — звужати, звузити; «7> 

иваться — вужчати. 

Сукровица — пасочина, пасоч, сокір- 

виия (Грін.). 

Сукровичний — сукриватий. 
Сумасшедший (іпзапиз) — божевіль¬ 

ний, гулавий (Грін.); <гт> дом — бо¬ 

жевільня. 

Сумасшествие (рзусЬозіз) — боже¬ 

вілля. божевільність. 

Сумеречное состояние — паморочний 

стан, паморочність, отуманення. 

Сумка (сарзиіа) — капшук. 

Сумочний — капшучний, капшуковий. 

Суп—юшка; «т> рьібньїй, уіа—щерба. 

ЗиррозКогіит — чопок, свічка. 

Супружество - подружжа. 

Суспенсорий — підвісник. 

Сустав (агіісиїаііо) — суглоб; арт- 

родий — с. кулеватий; <гт> блоко- 

видньїй (гинглим^ —с. колііцатий; 

болтаюшийся — с. иорушний; 

гинглимо - артродий — с. коліщато- 

кулеватий; «т» плоский—с. спругий, 

плащатий; «7> седлообразньїй — сі- 

делкоподібний; <о> цилиндрический— 

с. вальцевий; «п яйцевидний — с. 
яйкуватий. 

Суставной — суглобовий, суставний, 

суставчий. 

Сутулость — малигуватість (Гал.), 
вилучкуватість. 

Сутулий, - оватий — малигуватий 
(Гал.), вилучкуватий (Грін.). 

Сухожилие (Іепсіо,-<ііпит) — тужень 

(Врх.), тяжень, сухожилок. 

Сухожильний (Іепсііпеиз) — тужне- 

виЙ, сухожиловий. 

Сухость (зіссіїаз) — сухість, суша, 

«т> губ — смага (Грін.). 
Сухотка (ІаЬез) — сухоти. 

Сухоядение— сухоїдення, сухоз'їдень 
(Ум). 

Сушильная печь — сутальня, сутня. 

Сушество (зиЬзІапІіа) — істота, 

єство; *лвание — істнування. 

Сушность — істність (Ум.). 

Сфера — куля, небесний глоб (Лоб.), 

кругобіг (Коб.), сфера. 

Сферический — сферичний, кулястий. 

Сфинктор — стискач, зворник. 

Схватки родовие — перейми. 

Схематический — схематичний. 

Сходяшийся — стичний, східний, збі- 

ральньїй, збірний, докупний. 

Сцепление (соЬаезіо) — спійність, 

скупність. 

Сшивание — зшивання. 

Сиворотка — сироватка. 

Сивороточний (зегозиз) — сировча- 

тий, сирватчаний, сироватчаний. 

Сьіпной ^ехапіЬетаІісиз^ — сипний, 

висипний, плямистий, плямний, лля- 

МОВИЙ. 

Сьть — висипка, осипка, блинда; «г> 

пью покриться — осипатися. 

Сир — сир, сирець (Грін.). 

Сирость— вохкість, вільгість, вільга, 

вологість, волог, волога. 
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абак — тютюн, табак, ба- 

кун. 

Табес (ІаЬез с!ог$аІі$) — 

сухоти (Коб.) стрижу, 

стрижосухоті; «о»тик— 

стрижосухотник, стри- 

жосухотний. 

Табличка —таблиця, табличка, табель 

(Ум.). 
Таз (реІУіз) — миса, миска, лідвиця 

(Гал); «4» р. шіпог — полумисок: 

ч» р—УІо-регі1опііі8 — мисоочерев- 

(н)иця, запал мисоочерев'я. 

Тазик — полумисок, мідниця. 

Тазобедренньїй — кульшовий, куль- 

шестегенний. 

Тазовой (реК'ісиз) — мисовий, миско¬ 

вий. 

Тазомер — мискомір. 

Тахіз — вбгання, вправлінея. 

Такт (гЬуІЬгпиз) — лад, такт, ритм. 

ТЬаІатиз (оріісиз) — зоровий горбок, 

житло зорове.' |0- . і. 

Тампонация — зат.иания (Муц.)р за- 

шпунхування; <гт>нировать — зати¬ 

кати, зашпунхувати. 

Тампон — затичка, шпунок, тампон. 

Таракан (Ьіаіа огіепіаііь) — таргав, 
таркан, кракоч (Грін). 

Таранная кость (Іаіиз) — нап'яток. 

надступак (Коб). 

Тарантул (Іагапіиіа) — тарантуля, 

мизгирь, волоський павук (Грін). 

Твердость — тужавість, твердина; <о> 

деть (сіигезсеге) — тужавіти (про 
рідке), тверднути, твердішати; <о»ва- 

тость — потвердість; «^ватьій — 

потвердий. 

Творог — сир; «у» образовавшийся 
при скнсанни молока — зсіданина; 

сладкнй — гляганець (Грім). 

Творожнстьій (сазеозиз) — зсілий 

(Тим); сг»ое перерожденне — 

уснрення, завурднення; <4»ться — 

зсідатися, зсістися, вурдитися. 

Текучий — біжучий, течкнй, течний. 

Телескоп — далевид (Ум.), телескоп, 

далекогляд. 

Тело (согриз) — тіло; с. аІЬісавв 
— білий шрамовий Графів пухи¬ 

рець. 

Телодвнженне — рухи тіла. 
Телосложение (НаЬіІиз) — постать, 

будова тіла, штатура (Ум), постава. 

Тельце (согризсиїит) — тільце, тілеч¬ 

ко (Ум). 

Темний —темний, тмяний, морочний. 

Темперамент (Іетрегатепіит) — 

вдача, натура (Кур), темперамент, 

услособа, успособлення (Т). 

Температура —теплина, температура. 

Темя—тім’я, тімня; <4ленной (рагіеіа- 

ІІ5) — тім’яний, тімеьний. 

Тепгіо — тужень, сухожилок; ч»уаді- 

піііз — тужнепіхвиця. 

Тепзіо — напруга. 

Тепзог — наиинець. 

Тепло,-та (саіог) — тепло, теплеча, 

гріво, теплість, теплинь; с^>ЄМКОСТЬ— 

тепломісткість; «лизлучение — те- 

плотеча; «^кровний — теплокрів- 

ннй, грівокрівяий; «т»обмен — те- 

пло(з)міна; *»образование — гріво- 

(з)творення, тепло(у)творення; 

образовательний — грівотворннй, 

тепложайний: «т>отдача — тепло. 
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грівооддання; <о> отдвление — тгпло- 

відділеннн; с^родньїй - теплотвор¬ 

ний; «тївой удар (іп$оІаІіо)--соняшнс 
оголомшення, соняіина порала. 

Твпльїй (саіісіиз) — теплий, літеплий; 

•4^>ая вода (напр., у купелі) — літе¬ 

пло, літеилечко; «»ьіе края - тепли- 

чина, теплеча, вирій, мрій. 

Терапевтический — терапевтичний. 

Термин — назва, вираз, термін 
Термический -• термичний. 

Термометр — тепломір, тепломірний, 

термометер; <4»ический - тепломір¬ 

ний, термометричний. 

Терпентин — див. Скипидар. 

Терпкий — терпкий; хлнуть — терпну¬ 

ти, дерев’яніти, дубіти, за(о)дубіти. 

Тестообразиьій — тістоватий, тістя- 

ний, тістистий. 

Теїгадепиз (бак.і - - чвірякн (Лік. 

четверки. 

Течеиие (болезни) (сиг$и$) - протяг, 

перебіг недуги: жидкости — плин 

(Грін), теча. 

Течка - тічка, тічни 
Течь — теча, тіч, уплив, проточина 

(Ум), виплив. 

Тимпанит (Іутрапіііз) - (на)бубисн- 

ня; о7>НИЧЄСКИЙ (Іутрапісиз) — 6у- 

бенннй, тимпанічний. 

Тип - первостать (Врх.). 

Тиранить * - катувати (Ум.). 

Тиреоидизм (ІНугеоісіізтиз) — борла- 

коотрій, тіреоїдизм. 

Тиреоидин (ІИугеоісііп) — борлакови- 

діль, тіреоїдин. 

Тиски • лещата, шемки, кліщі. 

Титрование — титрування. 

Тиф (ІурЬиз) — тиф; 1. аЬсіотіпа- 
Ііз — тиф черевний, т. кишковий 

(Луц): і. ехапИіетаіісиз — т. пля¬ 

мистий. т. ттлям(к)овиЙ, і. висип¬ 

ний; і. гесигУепв — т. зворотний, 

т. поворотний, т. наворотний. 

1 Тихо - полегки (Врх), тихо. 

; Тканевой — потканевий, тканинний, 

; тканиновий; <4»ая жидкость гка 
нинова сировать 

І Ткань (іеіа) — поткань (Луц.), тканії 
на; •&> грануляционная — п. м'ясо 

; зерняста; <о> железистая •• п. за¬ 

лозка, залозяна (Луц.), залозу вата. 
Тлеть -тліти, жевріти, (про кість, де- 

рево) — трухнути, порохнявіти. 

Тление — тління, жевріння, порохня- 

1 піяня (про дерево). 

і Ток (фіз.) — течія, струмінь, біг, млив 

І (Грін): <4* воздуха - протяг, тяг, 
струмінь (повітря). 

. Токсин (Іохіпигл) — бакцильнс трійло, 
отруя первісна (Оз), токсина: ^ 

І чесний — трійний, токсійний. 

Толчок — постук (Оз), побул, .товчок, 

; сердечньїй — постук серця. 

Толчение — товчення 

! Толща (тазза) • - грубіш., товсті ні.. 
Тон - відголос (Врх.), гук, згук. 

• Тонический (Іопісиз) — тоничний. 

Тонкоклетчатьій—• «кокомірчаґсітімі. 

болонкуватий. 

і Тонкость - тонкощі, тонина, тон 

кота. 

Тонус (іопи$) — ириї (Врх.), нанриг, 

пружність; жизненньїй — живеш». 

ТНогах — огруддя, грудник (Коб). 

Тормоз — гальмо; «т>зящий - гяль 

муючий. 

Торпидньїй (Іогрігіиз) — зціпенілни 
(Коб), яепйний, трухлявий, мир 

шавий. 

Торс — тулуб. 

Тогіісоїіз — див Кривошея. 

Торф — торф, ропиіл; «лфяной — 

торфовий, торфяний (Ум). 
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Тоска (апдог) — журба, жура, жур¬ 

бота, нуд, нуда, нідьга, туга, сумота; 

а. ргаесоггііаііз — зануда. 

ТорНиз — див. Отложение. 

Точность — докладність, справність. 

Тошно — нудно, вадко, гидко, млосно; 

*»та (паизеа) — пудота, млойність; 

«*нить — нудити, млоїти; <*>твор 
ньій — нудотний; с4лтное — нудне, 

вадкувате. 

Тощать — хлянути, худніти, з тіла 
спадати; чмций— охлялий, схудлий, 

худорлявий. 

Трабекула — перечка, кимачка (Іірх.). 

Трава (ЬегЬа) — трава, травиця; <о> 

лекарственная, целебнья — зілля; 

<^>оядньій — травоїд, рослиноїдний; ! 

«*ник (ЬегЬагіит) — зільник; 

вяная настойна — травняк. 

Травма (Ігаита) — забій, травма; 

тический (Ігаитаїісиз) — забійний, 

травматичний; <4»тизм (Ігаитаїізтиз) 

— забиття. 
Тракт (Ігасіиз) -- протяг (Ііоб.), про 

стяг, провід. 

Трансплантация (Ігапзріапіаііо) — пе¬ 

рещеплення, иерещеп, пересаження. 

Трансспирация (Ігапззрігаїіо) — про¬ 

дихання, трансспірація. 
Транссудат (Ігапззисіаіит) — просо- | 

чень, просяг (У'.), транссудат; <о> 

ЦИЯ — просочення, просякання, пе- 

резів {Кур.), транссудація. 
Трансформация (Ігапзїогтаїіо) — 

змінливість (Коб.), перетвір, пере 
творення. 

Тгапзїизіо — перелив, трансфузія; 

аиіоігапзїизіо — самоперелнв. 

Трапециевидньїй (Ігарегоісіеиз) 

трапезійний. 

Трахея (ІгасНеа) — дихавка, дихало, 

дипіник; ігасНеіз — дихавиия, дииі: 

То: Тр 

никовиця; ІгасЬеоЬгопсЬШз --диш- 

кодихавниця; ігасйеосозіепозі? 

— узиння дишника, дишникоузиння: 

ІгасЬеозсоріа — дишникоогляд. 

Трахома (ІгасНота) — сухий волос, 
трахома, волосець. 

Треглавьій (ігісерз) — триголовий, 
триголівчатий. 

Трение (Ігіїиз) — тертя (Коб.), трнтт» 

(Коб.), шарудіння. 
Тренирование — тренування. 

Треножнин — триніжок (Ад. н.). 

Трепанация (ігерапаїіо) — кістко- 

довбання, кісткосверління; с<*ниро- 

вать — довбати іЖел.). 

\ Треск (сгеріїаііо) — хруск* (Грій.), 

хряск (І рін), хрум, луск, лускіт; 

«4» при переломе костей — хрум, 
хруск (Грін.ї, відать • хряскати; 

«даться, лопаться — репатися, лу¬ 

патися, тріскатися; женуть — лус¬ 

нути, репнути (Грін)\ гнувший — 

хрипуватий; *»учий — тріскучий. 

Треска — кабліон. 

Іретичньїй (Іегііапиз) — третневий. 

Треугольник (Ігідопит) — трикутник 
(Коб.), трикут, косинець (Грін.). 

Трехглавьій (Ігісизрігіаііз) — трнділь- 

ний, тризубий (Коб.). 

Трехгранньїй — тригранястий. 

Трехстворчатьій (Ігісизрісіаііз) — 

троїстий, трійчастий. 

Трещина (Гіззига, гіта) — розколина, 
шілина, порепання; з ностях — 

розколина; <о>ьі на ногах, на по- 

дошвах — писклята, порепання; <&> 

ами покрьіться — порисуватися. 
Тризм — сціплення, тризм. 

Трнппер (допоггЬоеа) — збуриця, се- 

чівниковиця: «лньїй (допоггЬоісиз) 

- збуровий; чт>ное отделяемое — 

збур (/>«.). 
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Трихина (ІгісНіпа зрігаїіз) — воло- 
сичка, волосинок, волосинка (Т..), 
гвинтовичка; «т>озіз — волосинниця, 
гвинтець. 

Тройни — трійнята. 
Тройничньїй (Ігідеттиз) — трійня- 

тий, трійчатий, троїстий. 
Тромбоз (ІготЬозіз) — сціпення (Оз.) 

кровосиіп(н)ення, затнення; <о> сосу 
дов — жилозатнення; ІготЬо 
рЬІеЬіііз — кровосціпна син(є)жи 
лиця, в. сціпсиньжилиця; ІготЬо 
агіегііііз — кровосціпна чер(воно) 
жилици, з. сціпчсржилиия. 

Тростннковьій — тростяний, гросто 
вий. 

Трофический — трофичний, спожив 
ний, живний. 

Трубка (ІиЬа) — рурка, цівка, дудка 
чичка; «яочка (ІиЬиІиз) — руроч 
ка, цівочка. 

Трубньїй — рурковий, трубовий. 
Трубчатьій (ІиЬиІозиз) — рурковатий 
дудоватий. 

Труп (саЗауег) — труп, мертвяк 
умерляк. 

Трупньїй (саЗауегозиз) — труп'яний 
мерляковий; чяьіе пятна (ііуогє 
тогііз) — мерлякові плями, мура 
виця синя (Грін). 

Тряпичньїй - ганчірниковий, ганчір 
ний 

Туалет — спорядження. 

Туберкулез (ІиЬегсиІозіз) див. Бу 
горчатка. 

Туберкулидьі ПиЬегсиїіЗез) — горб- 
КОВИКИ. 

Тугой — тугий, цупкий, іютяжкиИ 
утруднений; на ухо — приглу¬ 
хий (Гал.), не дочуває (Ум.): «т>сть 
— цупкість, утруднення; <&> слуха 
— приглух (Луц). 

Тугоплавкость — твердотопнісгь; «л 
кий - твердотопний. 

Тугоподвижность (гідісіііаз) — за¬ 
кляклість (Коб.), тяжкопорушність; 
<47>ньій -* закляклий, стужавілий 
(Коб.), незломний (Коб.). 

Туловише — тулуб, кадовб, толубець; 
«7>ньій — тулубовий (Луб.), кадов- 

бовий, тулубний. 
Тупой — тупий, (про ніж) — затупілий, 

(про людину) — тупак, тумануватий 
(Коб.): «4»сть — тупість, затуиілість; 
<о>сердца — глушина серця. 

Тупоконечньїй — тупокінчастий. 
; Тур (Іоиг) — обіг, зворот. 
Тургесцениия — пічнявіння (Лік. зб.), 

напруг. 
І Турунда (Іигцпсіа) — заволічка, за- 

тинка. 
Тучность (оЬезіїаз) — опасистість, 

гладкість; чт>ьій (оЬезиз) — опаси¬ 
стий, товщний; «т>неть — гладчати. 

Тьіл (Іегдит) — тило, потилля (Коб.), 
позад (Коб.)\ «т>льньій — позядній; 
<а> кисти руки — т., потилля кетягу. 

Тьічинка — пиляк. 
Тяга — тяг (Тим.), протяг. 
Тяготение - тягнення, принада, ва- 
гогння. 

Тягучесть — тягучість, тяглистість; 
«о>чий — тяглистий, розтягливий. 

Тяжесть — тягар, тяжина, вага. 
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бавочньїй — убутковий, 

уємний. 

Убежише — притулок, 

захист. : 

Убийственньїй—убійчий. ! 

убійницький. 

Убийство — душогубство, вбивство. 

Ублюдок (НуЬгі<1и$) — покруг, міша 
яєць. ; 

Убой — убій, забій, забивання, заріз. 

Уборная (помещение) — опорядня, 

вбіральни. 

Убрать — опорядити, споряжатн. 

Увеличение — позбільшення, біль* 

- бурку і, джерело вугля нове; «тая 
соль — вуглям (Врл:.). 

Углекоп — вуглекопач. 

Углерод — вуглець {Шк): «т>ньій 
— вуглецевий. 

Угломер — кутомір. 
Углубление — (по)глибшання, загли¬ 

бина, злука, вглибина; чалять 

поглибити; «зляться — поглибшати, 

поглибнути. 

Угнетатель (берге$$ег) утискам. 

Угнетение (берге$$іо) — пригнічення, 

пригноблення, депримовання (Гал.), 

С4»ТЄНН0СТЬ — пригнобленість, при 

шання; вмиваться — більшати, по¬ 

більшати; вмивать - збільшувати. 

Увериться -- пересвідчитися (Ум), 

(до)певнитися. 

Увечньїй — покалічений, каліка, 
уломний. 

Увечье (тииіаііо) — каліцтво, улом- 

ність. 
Увлажнение — уводнення, звогчення: 

<^>нять — уводняти, звогчати. 
Увядание — в’янення, миршавінни, 

мирхлявіння. 

Угар — чад. 

Угасание - погасання, згасання, по- 

голомшсність, пригніченість. 

Угнетенньїй — пригнічений, пригно¬ 

блений. приголомшений; <я>ное со 
стояние — стан пригноблення. 

Угол — кут, ріг; <о> наружньїй 
ріг; внутренний — кут, куток; 

«лловой — прикутний (У.іг.), на 
| ріжний. 

У головний — карний, горловий. 

Уголь (сагЬо) — вугіль; «т>ньій — 

вугляний; <о> минеральньїй — в. 

копальняний (У.*/.). 

Угорь (сотебо) — вугор (/ рін.). 

'■ Угреватьій - вугроватий, прищува- 

тухання. • тий, приіцикуватий. 

Углевод — вуглевод, углеводан (7.); ! Угроза — погроза, грізьба (Ум): «т. 

«^водород — (в)углеводень (/’.). - жаюший — загрожуючий, загрозний. 

Углекислота (асісіит сагЬопісит)-- 1 небезпечний, 

вуглеквас, вугляний квас, вуглевий Удавление (зігапдчіаііо) удуїиен- 

квас (/(урЛ.двокисень вугля (Прх), ! ня, задушення; ^ленньїй --задуте- 

безводник углевий (Врх.). нець. 

Углекисльїй (сагЬопісиз) — вугляно- , Удаление (аЬІаІіо) - - витнення. ви¬ 

вий, вуглян(ов)нй; с^ая известь — ; тяття (Лік. зб.), витнн, вилучка. 

вуглян вапновий (Прх.): ^ источник • усунення. 
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Удар (Іс1и5, сопіизіо) забій, ого- 

ломшення; <&> смертельньїй - до і 
биток смертний. 

Удачньїй — вдалий, щаслив, вгаяли- і 

вий (Ум.). 

Удвоение (Зиріісаіига) - подвоїння, 

подвій. 
УдельньїЙ (рагііаііз) питомий. 

Удлинение — (по)довшання, здовжен¬ 

ня. видовжування, довжіння; синять і 

— здовжувати; Зняться —- видов¬ 

жуватись (Нрх.), (по)довшати. 

Удобоваримьій — легко(с)травний; 

и7>ость — легко(с)травність. 

Удрученньїй — пригноблений; *»ое 
состояние — иригноба. 

Удушение — див. Удавление. 

Удушливьій — задушливий. і 
Удушье (азІИта) — задуха, стиски. | 

удушша, душність (Оз.); «*м стра* 

дающий — задушний. 

Узаконение — управнсннн, узаконен¬ 

ня; «*ить — управнити, узаконити. 

Узаконенньїй — управнений. узако¬ 

нений. 

Узда ^гепиіит) гнузда, «пнуз- 

/іечка, вуздечка. 

Узел (посіиз, ^апдііоп) — гуз, гудз. • 

науз, вузол. 

Узелок (посіиіиз) - гудзик, наузок, 

вузлик. 

Узкий — вузький, тісний. 

Узколобьій — вузькочолий, низько¬ 

чолий. 

Узловатьій (посіо$и$). — гудзоватигі, 

хрундзюватиіі (Грін), вузловатий 

(Тим.). 

Іівига — ушерблення, вижолобленнн 

(Лік. зо.). : 
Указатель (іпсіех) — гюказчик, указ- ! 

ник. | 

Уклон — схил, похил, похилість. 

Уклонение (сіесПпаІіо) — відхил, збо¬ 

чення, ухилення. 

Укол (рипсіига) — шти(к)х (Тим.). 

Укорочение (аЬЬгеуіаІіо) — скоро¬ 

чення, скорот, (по)коротчання; <о> 

ачивать — с(у)корочувати. с(у)ко- 

ротити; «лачиваться — (по)корот 

чати. 
Укрепление (їіхаїіо) — зміцнення. 

Уксус (асеїит) — оцет. 

Уксусньїй (асеїісиз) — оцетовий. 

Укус, укушение (тогзиз) — .іюкус 

(Ад. «.), укушення. 

Улетучквание (уоІаИГгсаІіо) — улі¬ 

тання. 

Улика — доказ. 

Улитка (сосЬІеа) — слимак. 

Улитнообразньїй (сосЬІеаІиз) — сли¬ 

макуватий. лаврикуватий. 

Улучшение — поліпшення, (покра¬ 

щання (ЛуЦ')\ '^ать поліпшувати; 

даться — ліпшати, кращати. 

Ум (тепз, гаїіо) — розум, глузд, тям, 

умисел. 

Умалишенньїй - божевільний, без¬ 

розумний. 

Уменьшение — (з)меншення, помен- 

шення; ^шать — з(поімениіувати, 

перемалити (Уж.); статься з(по) 

меншати, поменчати. 

Умереть - в(у)мерти, померти. 

Умеренньїй - мірний, помірний 

(Грін.), уміркований; образ жи- 

зни — умірковане життя. 

Умерший — мертвий, померлий, 

умерлий, мерлий 

Умерщвление — умертвіння, душо¬ 

губство, забиття. 

Умирать—поміряти, вмірати, конати, 

кінчатися. 

Умирающий (тогіЬигкЗиз) конаю¬ 

чий, вміручий (Грін). 
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Умоисступление (тапіа) — шалей- • Уробнлин іигоЬіІіпит) — сечебарви- 

сіво, несамовитість. 

Умопомешательство (аЬзепІіа) збо- 

жевоління. 

Умственньїй — розумовий, у число¬ 

вий. 

Умьівальник — мийниця \ Грін.), 

вмивальниця. 

Унаследовать — одідичити (Кур.) 

Уничтожение (аЬоІІІіоі — знищення 
(Грін.), вибава; мужать — виба¬ 

вити. знищувати. 

Упадок — занепад! заник, улад, піду¬ 

пад: деятельности органа—за¬ 

ник. 

Упитанньїй — відгодований, (вгодо¬ 

ваний (Грін.) 

Уплотнение — здебеління, стужавін- 

ня. (по)твердшання. 

Упор — опір, упір, підпора. 

Употребление (и$и$) — в(у)жнток 
(Кур.), уживання, ужиття; ^.ння 

домашнего для — для домового 
вжитку. 

Употребляемьій — ужитковий. ВЖІІ- 

вальний. 

Упражнение (ехегсіїіо» - вправа; <о> 
нять — вправляти. 

Упругий (еіазіісиз) — пружний 

Упругость — пружність. 

Уравнитель (гедиіаіог) — уладнеиь. 

шірівнювач. 

Уравновешенность рівноважність, 

рівновага. 
Уравновеипавание — зрівноваження. 

Урати — сепзнн. сечні солі. 

Урегулировать — уладнати, улра- * 

вильнитн (Кур.), урегулювати. 

Уремия (игаетіа) — сечеотруїння, і 

сечекрів'я, уремія. 

Уретра (игеїЬга) — сечівник; ^рит 
- сечівниця, збуриця. 

но, уробілін. 

Уровень — рівень. 

Урод (топзішт) —• потвір, почвара, 

вирід, виродок. 

Уродливьій — виродливий, почварння. 

потворний 

Уродство (топБІга) -- почварність. 
потворність. 

Урчание — бурчання. 

Ус, усьі — вус, вуса. 

Усваивать—уподоблювати, притворю- 

вати. 
Усвоенне (аББігпіІаііо) — уподібнен¬ 

ня, притворювання, асиміляція. 

Усекать — утинати, відтинати, обги¬ 

нати (Коб.); .^.ченньїй— утятий, від- 

тятий, стятий, обтятий. 

Усиление — зміцнення, у(в)силгння, 

дужчання; селить. - ливать — під¬ 

силити, підсилювати: влиться, - ли- 

ваться — дужчати, подужчати. 

Усиленньїй — підміцнений, збільше¬ 

ний. підбільшений. 

Ускорение (ассеїегаїіо) — прискорен¬ 

ня (Г.І, приснішення, пошвидчання; 

мірять — прискоряти; яряться 
• швидчати, прискорюватися. 

Ускоренньїй — прискорений, ириспі- 

шений (Лік. зб.). 

Условие (согкііііо) — умова, умонина. 

“Усмирять — утихомирювати, б>рка- 

ти (Грін.): марить — угамувати, 

приборкати. 

Усмотрение — погляд, розгляд. 

Усовершенствование — у(в)доскона- 

лення. 

Усопшнй <тогІии$) - небіжчик, вмер 

лий. 

Усвокоение — заспокоєння, спокій, 

угамовання. 

Успокоительньїй заспокоюючий. 
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заспокійливий, угамовуючий. 

Уста (ох) — (в)уста; <о> закрьілись 
— у. склепилися. 

Усталость (гіе^аіідаїіо) втома, зне¬ 

мога, знула. 

Установка (титра) уста(в)лення 

(тітру). 

Устойчивость (зІаЬіІіІаз) — сталість, 

стійкість, непохитність; «7>вьій ($1а- 

ЬіІі$) - - сталий, непохитний, рівно¬ 

важний. 

Устрица (05ігеа) — острига, вустри- 

ця. 
Устье (огіїісіит. озііит) — вісти, 

вічко, отвір, підсіння, передвірок 
(Коб.). 

Усьіпительньїй (пагсоІіЗиз) — уси¬ 

пляючий, усипливнй. 

Усьіпление — приспання (.Іуц.), при- 

спаність, усиплення; Нурп08і8 -- за- 

снсння; ^пить — заснити, заморити. 

Утолщение — потоншання, товщання, 

згрублення; «відаться - товщати, 
грубшати 

Утомление (іаІідаІіо> - змора, у(в)- 

тома, виснага: «ьленньїй — зморе¬ 

ний, струджений, втомний, зможений; 

</*ляемвстк - втомність, зморення, 

сгрудження. 

'агоцитарньїй - иожер 
нокомірковий, фагоці- 

тозний* 
' Фагоцитоз (рЬадосуІо 

зіз) — пожерливість ко- 

'4 мірок, фагоцітоза. 

<Фагоцнтьі (рЬадосуІез) — пожерно- 

комірки, фагоиіти. 

Утончение — стонченни, (по)тоншан 

ня; сичать — тончмти, тоншити; 

вчаться — тоншати. 

Утопление — втоплення. 

Утопленник (зиЬтегзиз) — втопле¬ 

ний, потопленик, утоплений. 

; Утробньїй — утробний, черевний. 

Уха — іцерба. юшка. 

. Ухо (аигїз) — (в)ухо, вуишо: за 
; ухом — позавуш (І'рін.). 

Уход (за больними) — плекання, пік¬ 

лування, обходення {Крем. *».). 

Ухудшение — погіршання, ушкод¬ 

ження, згіршення; сушать - по¬ 

гіршувати; сіпаться — гіршати. 
Участник — спільник, суспілець ( Ум.у 
Учреждение — заклад, установа. 

Ушиб (сопІи$іо) — забій, натовк {Км.у 
• Ушибленньїй - забійний, забитий. 

Ушной (аигісиїагіз» — вуховий, пуш- 

; ний. 

Ущемление (іпсагсегаїіо) —зашаплен- 

* ня. защемлення; «^ленньїй (іпсаг 

сегаїиз) — ззшаплений, защемлений; 

вмиться заіцапитися. защеми¬ 

тися, прищимкнути, - ся. 

І Уязвление -• урязнення. 

Фактор — чішник. 

Фаланга (рЬаІапх) — маслачок (/ рін. *, 

ставець (Врх.), фалянга. 

1 Фальсификация підроблювання, 

фальшування. 

І Фантазия—мріяння (У.), химера, фан¬ 

тазія. 
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РНагупх — иролик, полик (Гал.); Фильтрация (^/зЛіІігайо; -просякан- 

^гупдіїіз — проликовиця. ня, (хем.) перепуст, проціжуваиня. 

Фасция (Газсіа) ~ стяга; і. сгета- | Фимбрия • стріпи (Коб.і. 
зїегіса Коорегі - с. підвісника Ку- і Фимоз ирипрутиення. 

пера: і. іпігааізгіотіпаїіз — с. се- І Финьї (сузіісегсиз) - реиіетіжа. 
редно-черевна; і. Іаіа — с. стеген- ' Фистула ((ізіиіа) — нориця, вовчок, 

на широка; і. ІитЬо- (іогзаііз — ’ фістула. 
с. крижова; рагоШео-шаззеїегіса Різзпга — с(ш)калубка, розколина. 

— с. привушна жуйна. щілина, тріщина. 

Репезіга -• вічко, віконце, вікно. Флебит (рЬІеЬЦіз) синежильниця, 

Феномен — явище, ознака, поява. і запал синєжили; есіазіа—пошир 

Фермент • шумило, бродило, підчин- ; синєжил. 

ка (Ум.); чт>ация шумування, | Флегма (рЬІедта) харкотина, хля- 

киснення (.Іік. зб.); *о«ативньій | ки, хряки. 

шумовний. ; РЬІедтазіа — бешаниця; чг. аІЬа сіо> 

Роеіог ех оге натха, сопух. І Іепз — 6. породілі,ниць, з. білил 

Роесез ниміт (Тим.). ! бех породільниць, 

Фекальньїй — вимітовий, вимітний. • Флегмона (рМедгтюпе) бех (н.). 
Фибрилла (РіЬгіІІа) волоконце; і нагнім підтклння, міздри, бутурми. 

ярньїй полокінцевий. волокнин- і Флегмонозньїй (рЬІедтопозиз) — бо¬ 

ковий. ховий. 

Фибрин (ПЬгімит) *- нитянка (.Іуц.), • РІехига — загин, перегин; ч» Ііераіі- 

волокно, ногочина, фібріна; <*>-фер- • са з. припечінковий; чл Ііепаїіз- 

мент — поточиннс шумило. я. присслежньовнй; </» зудтоі 

Фибринозньїй (їіЬгіпозиз) -• див. Во- ; беа — луква (Ирх.). 
лоннистьій. РІиог (течь» ••• уплив, плив. 

Фиброблястьі (ПЬгоЬІа$Іе$) злуч- Флюнтуация (Мисіиаііо) колива» 

ноткаїші, первісні злучнотклнні ко- ; ня. хиткість (У.и.), бовтання; <г*тиро- 

мірки, фіброблясти. вать — коливатися, бовтатпся. 
Фиброзньїй (ЛЬгозиз) ~ волок ну оа- . Флюоресценция — блискотіння, флк>- 

тий, ликоватий. оресценція; члирующии блиск*- 
Фиброма ((іЬгота) — волокник. тючий. 

Физиологический фізіольогичний. ! Флюс (рагиііз) — флюксім. 

Фнксация (Гіхаїіо) — закріплення, | Фокус — огнисько, 

усталення, упинання: «т>сировать Фолликул (Іоііісиїиз) —- бордюшок 
закріпляти, усталити, упинати І (Коб.), ворочок, фолікул; <#>лярньій» 

(Коб.)\ с^сированньїй — усталений. ! (їоііісиїагіз) — бордюшковий, бор- 

Филей — крижівка. і дюшнатий; # ИІ8 — бордюшиия 

Фильтр цідило (Лд. н ), цідильце ; Рогатеп — діра, отвір, віконце. 

[Лік. зб.), фі льтра; «*ат — процід , Форма — вигляд (Коб.), взірець, форма.. 

(рік. зб.); ховать — перепускати, | Фотометр — світомір. 

цілити, лютрувати. фільтрувати. І Фотофобия — світоляк, ляк світла. 



Фрагментация (їгадтепіаііо) — злам- 

кованая, фрагментація: і <4лїиш - 

зламок. 

Ргешіїив • журкіт, бренеьня {Коб.), • 

брунчання, сопіт і Коб.). 
ФунгозньїЙ ((ипдозіїаз) — грибу ватий. 

Фуникулит — мутузниця. 

Функция (їипсііо) — чинність, спо- „ 

руда {Коб.), одправа, функція; «г- 
онировать — споруджувати, справ¬ 

лятися, орудувати, виконувати {Коб.у 
функціонувати. 

Фунт — хунт (У*.). 

Фурункул (їигипсиїиз) — див. Веред: 

<^лез — див. Чирьеватость. 
Ригїиг — висівки, шолуління, шкіри- 

рове залізо. 

Хлороз (сЬіогобібі — див. Бледна» 

немочь. 

харкання, ; Хлорофил (сМогорИіІиз) - барвник 

арактер - вдача, нату¬ 

ра, норов, характер: 

ньій — характерний. 

Харкание 
хрякання; «4»ТЬ — хар¬ 

кати, хрикати; хлюший 
— харкотіючий. 

СНагіа — пяпер, лист паперу. 
Хейлопластика (сЬеіІорІазІіса) —чей- 

лоилястнка, губоштукування. 

СЬуІи$ (хилус) — молоч клі са- 

иаіісиїі • молочевииі (Оя, Н. /*.): 

сізіегпа — сплиг.ише молочуГ/.): 

клигіа — молочосечча. 

Хильій — див. Слабьій. 

Химический (сЬетісиз) —хе(и)мічний. 
Химня (сНетіа) — хе(и)міи 

СНутиз - - *ир (С./К), трунковий чир. : 

Хинин (сЬіпіпит) — хн(ні)на. 

Хнреть—миршавіти, тнрхавіти, хиріти. . 

Хлоазма — остуди (7., Ірін.). 
Хлолчатьій — бавовняний; «лая бума- 

га бавовна; </*ьій осадок —6. фус. 

Хлопья клочча, пластівці, пластівні. 

Хлор — хльор ('/*.): «7>ньій — хльо- • 

равпй {Т.); '^>оводород — хльорово- : 

день (У.). і 

Хлористий (сЬІогаПіз) - хльорако- 

ний; «лое железо — хльорак, хльо : 

зелений, зеленник, зсленя {Кур). 
Хльїнуть — зринутнся (Грін.), (пре 
кров) — клянути. 

Хльїстовик (ІгісЬосерЬаІиз сіізраг) — 

ріжноголовець. 

Хмель - горнчка {Кур.), хміль. 

Хоаньї (сЬоапае) - отвори носопроли •• 
нові, хоаии. 

Ход — шлях {Коб.), хід 
Холестеатома (сЬоІезІеаІота) — 

ІіерЛЯК. 

Холод — холод, зимно: «*ний' 

(Ггідісіиз> — зимний. 

Холодильник — холодник (Г рін.). 
Холощение (сазігаїіо) - валашання,, 

шікладування. 

Холиурня (сЬоІіигіа) — жовчссеччл.. 

холіурія. 

Холемня (сЬоІаетІа) - жовчекрів я.. 

холемія. 

Хондрин — хрястник, хрястний клей;: 

<4?>облястн — хрястовці. 

Хондрома (сЬопгігота)— - хрястовець 
Хорея (сЬогеа) — танок (Коб.), хорея- 

сН. тпаіог — гістеричні корчі; сЬ. 



тіпог — Бітів танок; сй. заІШо- тривалий, проволочний [Лік. нб.у 
гіа * - т скоків. . хроничний, задавнений. 

•СНогІоп — кошлівка (Ирх.\ барвннчка. і Хрупкость (ГгадіІКаз) — крихкість; <о. 

Хрипота — хрипавка, хрипа(о)виии, кий — крухкий (Кур.), крихкий, 

хрипка, (я грудях) — шелест; <4»льій ; Хруст (сгеріїаііо)--хрум. хрупотіння 

— сипкий, сипливий, хрипливий; Хрусталик (Іепз сгузіаіііпа) — сочка, 
«гупоть — хрипіти, харчати, хав* кришталик. 

чати, (легко) — шешелити (Дуб). Хрящ (сагіііадо, сНопсігоз) — хряст, 

Хрипьі (сНопсЬі) — шелести, (нежние) • хрястка, ям. хрясток; с. те- 

— шешеління. пізсиз — суглобовий хрясток; ре- 

Хромание — кульгання, штикульган-' гісНопсігіит — охрястя; сЬопсігі- 

ня, шкутильгання; «»ать — шканди- ; іі$ — хрястниця, 5. запал хряста, 
бати, шкутильгати, кульгати, куляти. ; регісЬопсігіІіз — охрястниця. 

Хромоген (сЬготодепит) — барвнії- Хрящевой (Іагзаііз) -*■ хрястний; 

ник, хромоген; <4»ньій — барвии- 1 видньій — хрящастий. 
никоний. Худеть ~ див. Хиреть. 

Хромой(сІаи<іи$)—кульгавий, кулявий, ! Худосочне <сасЬехіа) - хирлявість, 

кривий; «сььім стать - - закривіти. миршавість, тирхавіння, миршавіння; 

Хронический (сЬгопісиз) — довго- і «>ний -- хирлявий, миршавий 

Целесообразньїй — доцільний. 

Целлюлярньїй (сеііиіагіз) * - комірча¬ 

стий. 

Цель — мета. ціль. 

Цельное молоко — незбіране молоко. 

Цельнокрайньгй (листі - цілопелюст- 

(н)ий. 

Цемент (зубной) — джумур, цемент, 

(замазка) кіт. 

Центр (сепігит) — осередок, осерел; 

•о> тяжєсти тяжень. * 

Центральньїй — осередковий, осеред- 

ний (7*.). 

Центрифуга — відосередня.-ник. 

Центробежньїй — відосереднйі. кід- 

біжний. 

Центростремительньїй (сепігіреіаііз) 

— яосередпій. 

арапина - задра, по 

шморг (Грін.), дряпак. 

Цвести — цвісти, кві- , 

туватн (Грін ), квіти- 

ти, красувати (Грін). • 

Цвет (еоіог) —• барва, : 

колір, цвіт (У.и.); желтозвленьїй 
— к. папужішй; <о> лица — цера 
(обличча) (Тим., Грін.). і 

Цввтистьій — барвистий, квітчастий. | 

Цветной - барвний. і 

Цветок (Бо$) — квітка, ям. квіточка. 

Цветоложе — квітоліжко. 

Цветоносньїй — квітодайний. 

Цветоошущение — цвітопочуття, цві- | 

гочуття, барвочутти. 

іЦелебньїй (запаЬіІіз) — цілющий, ці- і 
лючий, гойний, здоровний, вилічний. ; 



Цепень (Іаепіа) — ціп'як, глистюк 

биндовий. 

Цепь — ланцюг, лани (И. 7’.). 

Цервикальньїй (сегч-ісаііз) — ішійо. 

вий, карковий. 

Церебральньїй (сегеЬгаїіз) — мітковий. 

Цереброспинальньїй (сегеЬгозріпаїіз) 

— стрижовий. 

Цианоз (суапозіз) - синява: етич¬ 

ний (суапо$и$) - синявий. 

Цилиндр (суііпгігит) — валець, ми. 

вальці; стєнлянньій с явлення¬ 

ми — пальцювата чарка (Лд. н). 

Цилиндрический •• вальиевиП. ішлін 

дричний. 

Цинк йіпсит) - пінок, цінь; «*овьій 

— ціновий іЖел.У. ^овьіе белила 

астота — частість; «г-стьій 
- частий,густий. 

^Часть (раг$) - частина, 

частка: «»стица — ча- 

^ сточка, частинка. 

Час (Ьога)—-година; наж- 

дьій — що - години; полчаса — 

пін години; через '/* часа — за 
чверть години; через 2 часа -- 

через лві години. 

Чахотка (рНІЬізіз) — сухоти («Л су¬ 

хітниця (Км.), сухотка, зїденици 

іГ)ц.); рйі. Логіба — с. невпин¬ 

ні, нестримні. 

Чахоточньїй (рМЬізісиз) - сухотний, 

сухіший, сухітник (Км.). 

Чашечньїй — чашний, філіжанковий. 

Чашка -■ миска, чашка; <гл весовая— 

шаля; <&> коленная (раїеііа) — нако- 

лінок; </»кообразньій — чашкуватий. 

-- блейвас. 

Сігсиіиз уіїіозиз - блудне коло. 

Циркуль -- цнркель, розмір, розмірник. 

Циркулярньїй (сігсиїагіз) — обіжний. 

Циркуляиия — обіг, (кролообращение) 

- кровообіг, кружба (Т). 

Сігсишсізіо - обтин прутини. 

Цнрроз (сіггЬозіз) — мотлиця, цироз; 

тический — мотлицюватий. 

Цистерна — спливище, водойма. 

Цистоскопия - сечникоогляд, огляд 
сечника. 

Цьінга (зсогЬиІиз) — гнилець, ш(с)кор- 

бут; <0>отньій — гнильцевий, 

ш(с)корбутний (Пар.). 

Цьітварное семя (агіетізіа зегсИео 
па) — глистник (Коб.). (х)робачник. 

Человек (Ното) — людина. 

Человеческий (Ьитапиз) -людський. 

Чєлюстной (тахіїїагіз, тапсііЬиІагіз) 

— щелеповий, вилицевий. 

Челюсть (тахіїїа, тапсііЬиІа) - 

щ(ш)елепа, жвало, хава (Грін.у т. 

іпїегіог, з. тапгііЬиІа - іц. спідня, 

5. вилиці [Хор. п.). 

Червеобразньїй (уегтісиїагіз) Гх)ро- 

баковий, кільчастий, червастий 

(Луц.)\ V. ргосеззиз. з. уєгіліх— 

(х)робак, (х)робаковнй парісток. чер 

вастий приросток (Луц 
Чердак — горище, піддашшя (Кур.). 

«*чньій — горищаний. 

Черепной — череповий, черепний 

чашковий. 

Черепно-мозговой (сегеЬгаїіз) - - чс- 

репово-мізковий. 

Череп (сгапіит) — череп, чашка: 
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с—піі Ьазіз—череиова підстава, спід | 

черепа; с - піі сауцш — мізківня; 

/у>а лобная часть — лобина (Врх.). 

Черника (уассіпіит тугііііиз) — чор¬ 

ниці, боровиця (ґрін.), афини (Грін.). 

Черноватьій — чорнявий, прочорний. 

Черпаловидньїй (агуїаепоігіеиз) — ! 

черпальчастмй, черпакуватий. 

Чеснок (аіііит заішит) — часник, 

москалик. 

Чесотка (зсаЬіеь) — короста, чужач¬ 

ка, свербли.ч, коростник (У.); *лкой 

заболеть лакоростявіти; «*>точ- 

ньій ($саЬіо5іі5) — коростявий, ко- 

ростовий, коростяний. 

Четверохолмие (согрога яиасігідеті- 

па) — чотирі горбки, горбки четве- 

расті ( 

Четковидньїй намкорковии, - кува- 

тий. 

Четьірехглавьій (диагігісерз) — чо 

гирьоголовий, штиріголовий. 

Чвтьірехугольник — чотирьокутник, 

штирікутник. 

Чечевица (Іепз) -- сочка, сочевиця; 

</т>цеобразньій (Іепіісиїагіз; — 

сочкуватнй, сочевичастий. 

Чешется — свербить. 

Чешуйчатьій (здиатозиз) - луско- 

ватий, лускатий, шпараговий: «*»ая 

болезнь (ісЬІНуозіз) — лускатець, 

риб'яча луска. 

Чешу я (зяиата) — луска (Ум.). 
Чнлибуха (пих уотіса) — кучеряба. 

Чнрей (їигипсиїиз) — див. Веред. 

Чирьеватьій (їишпсиІоБиз) — чир я¬ 

куватий, чир'явий, болячкуватий; 

ОСТЬ Оигипсиїозіз) - к(у)остреиь(н.), 

чир’яків’я. 

Чистоплотность — чепурність (Ум.), 
охайність (Грім.); <^>ьій — чепур¬ 

ний, охайний, охайливий. 

Чистота (типсііііа) — чистість, охай¬ 

ність: с^стьій (риги$) -•- чистий, 

охайний. 

Чихание — чханни, чмихання {Нот.)., 
чмих. 

Чихать -- чхати,'чмихати. 

Членовредительство —• скалічення. 

Член (тетЬгит) — член, челеч: 

половой — прут, пруїень. 

Чревосечение (Іарагоіотіа)- • черево¬ 

розтин, келюхорозтин, ляпаротомія. 

Чрезмерньїй — надмірний (Дуб.). 

збитний (Грін 
Чувства внешние (бєпбцб ехіегпі) - 

змисли, почуття. 
Чувствительность (5еп$іЬіІйа5) — 

чулість, чутливість, доткливість, ураз¬ 

ливість; <&> ловьішенная (Ьурегае- 

$ІЬе$іа)- иеречулення; «гь понижен- 

ная (Ьурае5ІЬе5іа) — недочулення. 

Чувствительньїй :$єп5іЬііі5) - чут¬ 

ливий, чулий, відчувальиии. 

Чувство, чувствование (бєпбііб) •- 

чуття, почуття, вчутти, ночування, 

почутення; «?>вуется не по себе 
— ніяково, чується не своїм (Оз.); 

ств лишиться -- зомліти; <гт> при¬ 

вести в - одволати, очутити; ч* 
прийти в -- очуняти, прочуняти, 

отямитися; <*»вать себя — почува¬ 

ти себе. 

Чудак — дивак (Кур.). 

Чудодейственньїй — чародійний. 

Чужеядньїй (рага$і1іси5) — галапас- 

ний, чужоїдний. 

Чума ірезііз) — чума, джума, моро¬ 

виця, жовниця злослива; р. Ьоуі- 

па — джума на худобу; ^ная за¬ 

раза — моровиця (Тим.); р. посіо- 

5а — чума гузова (Оз.), моровиця 

гудзьова; «ьнмй — джумовий, 

чумний, моровий. 



Ша-Ши 

(заічіа оШсіпа* І 
І і з) — шавлія, шевлія; ! 

ч^ньїй шавльоиий. І 

Шампиньон (адагісиз 

сатре$*гі$) — пече- І 
риця, корцюб. 

Шанкр (иісиз уепегісиз) -- шанкер, ; 

Vразка венерична; и. сіигит 
твердяк; и. тоїіе м'икець. 

Шарики кровяньїе — комірки, куль- • 

ки кров'яні; бельїе • Оілокрів- . 

ці; ч» красньїе - червонокрівці. 
Шаровидньїй — кулястий, округлий • 

(Грін.). 

Шар (дІоЬиз) - куля, гало (І'рін.). 

Шатание - хитання, коливання: ч»ать 

— хитати, колихати, коливати; ч» • 

ющаяся походка — хитка хода, х. , 

хистка, х. хибка. 

Шаткость — валкість (Ум.): чтжий - . 

ваїкий (Ум.). 

Шафран (сгосиз заііуиз) — крокіс • 

(Грін.), шафран. 

Шейньїй (согчїсаііз) -• шийовий. 

Шелк — шовк; чековая нитка - 

шовчина, шовчинка. 

Шелуха •- лушпайка, лушпина, шо- 

лулайка. 

Шелушение (сіе$яиатаІіо; лущен- : 

ня, зсушування (Од.). 

Шепелявость ••• шепелявість. 

Шероховатость — шаршавість, ра- 

патість. кострубатість, жорсткість 

(Км), шерсткість (Ум.)\ члтьій * ; 

шаршавий, деркий, рапатнй, кострю- 

батий, жорсткий (/ьи.),шкарублястий. | 

Шестигранний - іиістяниковий, ше- І 

стистінний. 

Шестиугольник — шестикутник. 

Шея (соїіит) — шия, зм. шийка; </»и 
задняя. часть — гамалик: ч»и 

затьілочная часть — в'язи, карк, 

чл косая (сариї оЬ$Іірит) — збо¬ 

чення голови, навкісна шия; 

передняя часть — підгорля 

Шиловидний (5ІуІоісіеи$) - шилува¬ 

тий (Грін ). спичастий, швайкуватий 

Шина шина, шпуга (Луб.), лещата 

(Грін.); ч»у положить в —• пши¬ 

ку вати. 

Шип (зріпаї остюк, остяк; ч*по 

видний ($ріпо$и$) остюковий. 

остюковатий. 

Шипеть -- сичати, люсувати. 

Ширина — широкість, широчина, шир; 

ч7>ою — завширшки. уширочінь, 

ушир. 

Ширма — параван (Ум.), (маленькая) 

— хисток. заслона. 

Широнокостньїй— маслакуватий, кос- 

томахуватий. 

Шитье - шитво, шиття, пошиття 
(Ум.), гаптування. 

Шишка — гуля, гуля (Грін.), бозуля 

(Грін), ґонзолнк (І'рін.), ґелька 

(Луб.)\ ч» большая — гулюмаха 

(Грін.), гунадза (Грін.): ч* круглая 
— гузуля.-лька (Грін.): «»ку на¬ 

бить — нагунадзити (Ум.); чека¬ 

ми покритий — ґуі'люватий(Г/имЛ 
гушуватий (Грін.): члновидньїй 

гулястий; ч»ковидное тело (согриь 
ріпеаііз) — Гуляк. 

Шкаф — шафа: чл витяжной ш 
витягнева: ч» сушильний ш. до 

СУШІННЯ. 
* 
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Шлем (даіеа) — иломок, іиелом, ми- 

сюрка (Ум.); д. аропеигоііса — 

я. розтяжнцй. 

Шов (зиіига) — шно, шов, шва(Лоп.), 

шитво; валиковьій — ш. валкове; І 

мт> двухзтажньїй — ш. двуридне; і 

кисетньїй — ш. капшукове; . 

костньїй — сточина; круговой 

- ш. колове; <& матрацньїй — ш. 

гуфякове, хамлове; <о> обвивной (з. 

сігситуаіаіа) - • ш. оповнвне; 

осьмовидньій — ш. вісімчате; 

складчатьій — пішва; <&> скорняж- 

ньій — ш. кушнірське, ш. чимбар- 

ське; узловатьій - стебнівка. 

Шок (зЬоск) — оголомшення, оглум- 

шення, шок. 

Шопот — шепотіння, шепіт, ШОПІТ, І 
шепт, шепота; *<т>том — пошепки; 

шептать — шепотіти. 

Шпадель — шпагля [Ум.). 

Шпанская муха (Іуііа уезісаіогіа) — 

майка, ясенева муха 

Шприц — п(б)рискавка, шприцка {Оз), 

цвик (Лд.), цикавка {Ум.). 
Шрам (сісаігіх) — шрам, близна, по- 

пруг (Грін.). 

Ш(с)татив -- козелець (Ум.), трині¬ 

жок, підставка. 

Шумньїй — гучний, бучний, шумний; 

«4»меть - шуміти, галасувати, лемен¬ 

тувати, гуркотіти. 

Шумящая гангрена -- жиляк. 

Шум — муркіт, шум, гамір, воркіт 
(Коб.)% муркотіння, бренення (Коб.)г 
шарудіння, шаркотання {Дуб.)] 
амфорический (атрЬогорЬопіа)— 

збанкове бренення; волчка - 

бренення дзигове; сотрясения 
(зиссизіо Нурросгаїіз)-плескіт П- 

пократів; трення плеврьі (аі. 

ріеигаїіз) — шарудіння олегочні; «т> 

треснувшего горшка (Ьгиіі сіє рої 

1616) — бренення репаника, б. ре- 

паного горшка. 

авелевокисльїй (охаїі- і 
сиз) — шавелевий, \ 
шавний (Гал.); ам- 

моний — іцавелян; 

кальций — вапне- 

вий щавелян (Лік.зб.). 
Щавелевьій (охаїісиз) • щавільний, 

ща вльовий. 

Щека — щока, зм. щічка. 

Щекотанье лоскотання, лоскіт, 

лескот. 

Щекотать — лоскотати, лескотати, ! 

лескотітн. 

Щелок (аісаіі) — луг {Лік. зб.), лу¬ 

гова сіль, лужена сіль. 

Щелочность — луговатість, лужність. 

Щелочньїй (аісаіісиз) — луговий, лу- 

говатий, лужний, щавний. 

Щелочь (аісаііит) — луг, щава. 

Щель (гіта) — щілина, щілка, шпара; 

г. дІоІМіз — щ. голосова, голоснів 

ка; г. рибепбі — пороги («.)• 

Щепотка — щіпка, щіпочка, іцупка 

(Ум.). 
Щербина — щерба (Врх.). 
Щетка — щітка, щіточка. 
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Щипать — щипати, скубти, драти. 

Щипок - ущіп, ущипок. 

Щипцьі — обценьки, кліщі; <&> нало- • 

жить -- закліщити; е^цами сжать 
- закліщувати. 

Щитовидньїй (ІНугеоісіеиз) — борла- ! 

новий; етіпелііа ІНугеоісіеа — | 

ность — молодість, 

молодощі (Ум.); 
ньій — молодий, 

(Ум.), юнак, 

Юноша — юнак (Уж.); 

парубок; ^шеский 

вление — явище, з явище, ’ 

ява. 

Являться — з'являтися, | 

являтися, показуватися. 1 

Явньїй — видимий, яв- 

ний. 

Ягода — ягода, ягідка; <о> винная — і 

инджир: можжевеловая -- я. 
ялівцева. 

Ягодицьі (паїез) — сидня, сідалина. , 

Ягодичньїй — сідничий, задковий; і 

тизсиїиз діиїаеиз таіог — с. м'яз, , 

з. сідень більший; «^шіпог — сі- і 
день малий. 

Ядерньїй (писіеаіиз) — зернястий. 

Ядовитость — отрутність, отруй- • 

ність. 

Ядовитьій — (о)труйний, отруйливий, | 

іоУгрутний; с^тое растение — ! 

борлак (я.); ^ая железа борла- 

ківка, з. борлакова залоза; Ійу- 

геоісііііб — борлаковиця; іЬуге- 

оібізшііз — борлакоотрій; іііуге- 

оі(іесіотіа — борлаковитин. 

Щупальце — полапок, ки, дотикальне., 

•ці. 

— юнацький, парубоцький (Ум.). 

Юродивьій—благенький, дурник (Уж.>.. 

Юродство — дурійка (Уж.), блаж- 

ництво. 

Юта - клочанка, юта. 

труйзілля. 

Ядро (писіеиз) — зернина, зерно; «г. 

рьішко — ядерце, зернятко. 

Ядросодержащий — зерномісний. 

Яд — трійло, їдь. 

Язва (иісиз) — у(в)разка, виразка, 

пораза; и. бигит — твердяк; и. 
шоііе — м’якець. 

Язвенньїй — в(у)разковий. 

Язьїкоглоточньїй (дІоззорЬагупдеиз)- 

— язикопроликовий. 

Язьінообразньїй — язикуватий. 

Язьік (Ііпдиа) — язик; бьіча- 

чий — лизень; діоззіїіз • -- запал 
язика, з. язиковиця. 

ЯзьіЧОК (иуиіа) — язичок, язичок го¬ 

рішній; иуціііів — язичковиня. 

Язьічньїй — язиковий. 

Яично (Іезіісиїит, мн. Іезїез) — яй- 



144 

ко. мдро. насінна залоза, шулятко, ■ 

- та. , 

Яичновьій Цезіісиїагіь) - нйковиП. 

Яичниковьій (оуагіаііз) - яйниковий. ! 

Яичник (оуагіит) — ийннк, яєчник; ! 

оорНогШз — яйниковиця. яйнн- ; 

чиця. 

Яйцевидний (оуаііз) — яйкуватий, ; 

яйчастий, яйцеватий. і 

Яйцевой — яйцевий. 

Яйцепровод — яйцепровід, яйцевивод- І 

ник (Луц.)\ йугігозаіріпх — за¬ 

воднення яйцепроводу; регізаіріпді- 

Ііз — яйцепроводиця; руозаіріпх — 

заіноїння яйцепроводу; заіріпді- 

Ііз — яйцепроводиця. $. запал яй¬ 

цепроводу. 

Яйцо (оуціит) яйце, яйко. мокла- 

док; в смятку — яйце на м яг- 

ко; «4» испорченное — бовтун, за- • 

порток. 

Яма, ямка (Ї055а, їоуеа) яма, ям¬ 

ка, дучка (Луц. «.}, глибка; «4» под- 

нрьільцовая — лоточина (Коб); і. 

ІоЬегі - я. жоберова; їоУеа іиди- 

Яи—Яш 

Іагіз, з. рдиіит — душа. 

Янтариьій — бурштиновий. 

Янтарь - бурштин, жинтарь. 

Яремньїй (іидиіагіз) ярмовнй. 

Яркнй — яскравий. 

Ярость — лютість, буїсть; ^стньїй 
— лютий, шалений, яросливий. 

Ярь-медянка мідянка. 

Ясли — яселки, ясла; ч* для детей 
— охоронка (дитяча). 

Ясновидение — ясновидди; «о>дящий 
— ясновидючий. 

Ясность ясність (/річ.), виразність; 

<4>ньій ясний, видний, (про ви¬ 
раз) — зрозумілий. 

Ячеистий (аІуео(агі$) - чарунковий, 

дучковатий. 

Ячейка (аіуеоіаі - чарунка і Ум.}. 

дучка (Луц. н.\. 

Ячменньїй — яшний, ячмінний. 

Ячмень — ячмінь. 

Ящик — коробочка, скринька; «4л кар¬ 

тонний — шабатурка. 

Ящур — слинівка, ящур. 






